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Brugsretten til Mosely var Skov- og Naturstyrelsens gave til Friluftsrådets 60 års fødselsdag 

den 27. november 2002. Efter næsten 10 år overdrages brugsretten den 2. juni 2012 til 

Foreningen Moselys Venner.  

 

VISION Mosely er stedet hvor idéen om et brugerstyret natur- og frilufts-

område realiseres og demonstreres. 

 

Mosely skal være et sted, hvor Mosely's interessenter kan udvikle, 

afprøve og realisere idéer til gode, bæredygtige og alsidige natur- 

og friluftsaktiviteter. 

 

MÅL At skabe et område, der i kraft af sin beliggenhed og natur, yder 

mulighed for et konstruktivt samspil mellem friluftsliv, naturudvik-

ling og naturbeskyttelse. 

 

At finde og udvikle nye veje til at inddrage relevante borgere, 

myndigheder og foreninger i arealforvaltningen i Danmark med 

frivillighed, borgerinddragelse og medejerskab som bærende prin-

cipper. 

 

At give både de organiserede og de uorganiserede brugere lige 

muligheder for at dyrke friluftsliv på Mosely. 

 

At drage nytte af Moselys Venner og deres netværks kompetencer 

samt inddrage andre interessenter i arbejdet med Mosely. 

 

MOSELYS VEN-

NERS FORMÅL 

 

At vise hvordan det på Mosely kan lade sig gøre at støtte og op-

muntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til om-

rådets natur og miljø.  

 

At varetage driften og udviklingen af Mosely, herunder finde løs-

ninger som alle kan acceptere i forhold til konflikter og mulighe-

der. 

 

At anvende Mosely til formidling af friluftsliv, natur- og kulturople-

velser, naturformidling og naturforståelse. 

 

 

ARBEJDSOMRÅDE 

 

Moselys Venner skal: 

 

- Varetage arealanvendelse og udarbejde forslag til faciliteter på 

ejendommen i samspil med Naturstyrelsen som arealejere. 

 

- Koordinere tværgående emner og projekter og være et forum 

for erfaringsudveksling. 

 

- Forestå naturgenopretning, naturpleje og etablering af relevante 

friluftsfaciliteter.  

 

- Skabe rum og mulighed for naturvejledning/ formidling/ natur-

skole og lignende på Mosely. 

 

- Involvere sig i og forestå aktiviteter på Mosely - indenfor de 

rammer som lovgivningen mv. stiller for Naturstyrelsens arealfor-

valtning. 
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- Fremme brugen af Mosely, så ønsker om oplevelser og aktivite-

ter tilgodeses under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolk-

ning. 

 

- Udarbejde og effektuere en 10-årig langsigtet plan for hele  

Mosely i samarbejde med bl.a. Naturstyrelsen og Mariagerfjord 

Kommune. Planen skal beskrive både ønsket udvikling, drift, pleje 

og anvendelse for natur, kultur og friluftsliv.  

 

- Fremskaffe den fornødne økonomi til drift og udvikling af Mosely. 

 

- Vedligeholde hjemmesiden for Mosely pt. 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/mosely.aspx 

 

- Arbejde for at gøre Mosely's muligheder kendte. 

 

- Afholde mindst et åbent arrangement om året, gerne i samar-

bejde med Skovens Dag eller Naturens Dag. 

 

- Afholde mindst et møde om året, hvor Moselys Venner inviterer 

offentligheden til at komme og høre om hvad der er sket, hvilke 

planer der ligger for de næste år og ikke mindst give mulighed for 

at nye interessenter kan være en del af Moselys Venner (årsmøde 

for Mosely). 

 

SAMMENSÆT-

NING 

 

Moselys Venner består af medlemmer, der har meldt sig ind i for-

eningen. 

 

Foreningens bestyrelse vælges som beskrevet i vedtægterne for 

Moselys Venner 

 

KOMPETENCE Foreningens kompetencer fremgår af vedtægterne for Moselys 

Venner. 

 

Der afholdes normalt møde i bestyrelsen 2-4 gange årligt. 

 

Det er bestyrelsens ansvar, at varetage kommunikation mellem 

Moselys Venner, Mariagerfjord kommune, Naturstyrelsen og egne 

netværk. 

 

Ved potentielle eller opståede konflikter kan Naturstyrelsen eller 

Mariagerfjord Kommune inddrages i løsningen af disse. 

 

Ved større initiativer eller ændringer rådføres der med Natursty-

relsen.  

  

ANTAL Antal medlemmer i bestyrelsen fremgår af vedtægterne for Mose-

lys Venner. 

 

 

 

 

ØKONOMI  Moselys Venner varetager selv regnskabsfunktionen.  

 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/mosely.aspx


Kommissorium for foreningen Moselys Venner 

3 

 

Side 3 

c:\users\fjk.bosal\dropbox\dokumenter\mosely\2012\kommissorium for mosely aug. 2012 moselys 

venner.doc 

Mariagerfjord Kommune betaler lejrpladsens forbrug af el og 

vand, renovationsudgifter samt klipper græsset på stier og lejr-

pladsen. 

 

Der udarbejdes et budget som forholder sig til den 10-årige plan 

og visionen. 

 

Der føres budget og regnskab, og regnskabs- og budgetåret går 

fra den 1.1 til den 31.12  

 

I tilfælde af, at Moselys Venner opløses, tilbageføres brugsretten 

til Naturstyrelsen.  

 

Andet Mosely indgår i ordningen ”overnatning i det fri”, der består af 

primitive overnatningspladser i Danmark. Mosely registreres på 

www.teltpladser.dk 

 

Ændringer Kommissoriet kan justeres efter behov og gennemgås mindst 1 

gang pr. 3 år. 

 

 

 

Den 27-08-2012 

 

 

 

Underskrevet af bestyrelsen: 

 


