
 
Invitation 

Naturstyrelsen Vendsyssel skal være vært for et stort natur- og friluftslivsarrangement i 
Råbjerg Mile d. 16. august. Foreninger osv. skal gerne udfylde arrangementet og vi 
inviterer derfor Jer til info- og opstartsmøde i Krøyers Hus, Sct. Laurentiivej 148, 
9990 Skagen torsdag d. 12. marts kl. 16-18.  

Vi håber meget, at I vil deltage i infomødet og selvfølgelig også rigtig gerne i Råbjerg 
Mile  Del også gerne denne invitation med andre, der kunne være relevante.  

Tilmelding til infomødet til Lene Kappelborg lekap@nst.dk senest onsdag d. 11 marts. 

 

Om ”Vores Natur”: 

DR sætter fokus på Danmarks natur i 2020 i en lang række programserier henover 
året. Særligt fokus får TV-serien om Danmarks natur, Vilde Vidunderlige Danmark, som 
i fem programmer viser Danmarks forunderlige natur. Vores Natur-partnere - DR, 
Friluftsrådet, Naturstyrelsen og et netværk af de naturhistoriske museer - inviterer alle 
danskerne ud i naturen og udvikler og koordinerer aktiviteter, der giver danskerne viden 
om naturen og lyst til at gå på opdagelse i den. Der er lavet en hjemmeside om Vores 
Natur og her kan I læse mere om de forskellige temaer og hele året lægge 
arrangementer ind og derved synliggøre jeres arrangementer for mange mennesker.  

Om Naturstafetten: 

Et af temaerne i ”Vores Natur” er Naturstafetten, som er en stafet der i løbet af juni, juli 
og august går rundt i landet til 16 naturperler – hovedsageligt nationalparker, 
naturparker og geoparker. På hver naturperle er der et stort arrangement hvor 
foreninger osv. kan stille op med deres stande og aktiviteter – en markedsplads for 
viden om naturen og oplevelser i naturen. Naturstyrelsen Vendsyssel er vært for 
Naturstafetten den 16. august foran Råbjerg Mile og vi vil gerne have Jer med til at 
udfylde arrangementet med indhold for de besøgende. 

Dagsorden for info- og opstartsmødet d. 12. marts: 

• Velkomst ved skovfoged Helene Overby 
• Kort intro til Vores Natur og Naturstafetten 
• Rammerne for arrangementet i Råbjerg Mile d. 16. august 
• Jeres umiddelbare idéer, forslag og kommentarer 
• Er der andre vi kunne indbyde 
• Næste møde (arbejdsmøde) aftales så I inden har mulighed for at arbejde med Jeres 

idéer sammen med Jeres bagland. 
 
 

mailto:lekap@nst.dk
https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-vidunderlige-danmark_155688
https://voresnatur.dk/
https://voresnatur.dk/


 
 
Helt kort om hvad vi har tænkt:  
Parkering/WC på markjord med indkørsel fra Kandestedvej. Stande på pladsen lige foran Råbjerg Mile. 
Aktiviteterne kan være på/ved pladsen, i/ved Råbjerg Mile eller i Bunken Klitplantage lige syd for pladsen alt 
efter hvilke aktiviteter det er. Hvis der interesse for at inddrage vandbaserede aktiviteter (snorkling, SUP, 
havkajak, lystfiskeri) kan vi snakke om at lave en ekstra aktivitetsplads enten på stranden ved nedkørslen 
ved Kandestederne eller ved stranden syd for Hulsig (der er skovvej til p-plads ved klitten).  
 
Her forestiller vi os pladsen:  

 

Mulige pladser til vandbaserede aktiviteter: 
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