
Året der gik 

Landbrugsordninger og fællesskema 

For kort siden modtog vi fra Naturerhvervstyrel-

sen endeligt tilsagnsbrev, der glædeligvis inde-

holdt alle de arealer, vi havde anmodet om i fæl-

leskemaet. Desuden nærmer vi os en afklaring af 

hele regelsættet omkring de nye ordninger, der vil 

fungere fra 2015. I korte træk lempes vilkår, og 

tilskud forøges vedr. pasning af græsarealer. 

Samtidig ændres den i mange år kendte enkelt-

betaling til en støttemæssig lidt lavere grundbeta-

ling, mens vegetationsreglerne, der delvis styrer 

disse, ændres betydeligt. Da grundbetalingen 

fordrer, at der rådes over betalingsrettigheder, er 

der p.t lidt tvivl om, hvorledes disse ny regler hel t 

præcis påvirker vor fælles økonomi. Endelig er 

der også ændringer omkring ø-støtte. Ændringer, 

der i deres oplæg desværre ikke var så ideelle for 

foreningen, som vi var stillet i udsigt. Både for-

ening og Læsø Kommune forsøger at argumente-

re for mere hensigtsmæssig forvaltning af ordnin-

gen. Vi påregner, at de sidste tvivlsspørgsmål er 

ryddet af vejen i løbet af januar 2015. 
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Nyhedsbrev til medlemmerne 

2014 nærmer sig sin ende og markerer dermed 

også afslutningen på foreningens første driftsår. 

Året startede ikke ideelt, idet det oprindelige op-

læg gående på dannelse af en andelsforening 

desværre ikke mødte accept fra SKAT, og vi der-

for i februar måttet ændre vedtægter og blive en 

forening med begrænset ansvar.  Principielt ikke 

den store forskel i forhold til medlemmer og drift, 

men andelsforeningen bærer jo en klang, der me-

get godt afspejler det, vi gerne ser fremover. 

Ellers har året været præget af aktivitet, som del-

vist beskrevet i tidligere nyhedsbreve. 

Islandske heste i den østre del af Pigestenshegnet. 



LIFE projektet 

konkret med bekæmpelse af rynket rose og 

vadegræs.  

Pleje af – især – lyngarealerne kan fra 2015 

ske meget mere effektivt på Rønnerne, nu 

hvor bevoksningerne stort set er væk. Endvi-

dere er der etableret en frivillig gruppe, som 

selvstændigt eller sammen med kommune 

og Naturstyrelse kan sikre dette vigtige arbej-

de. 

2014 så også Brugergruppen i en mere etab-

leret og aktiv rolle. Især i forbindelse med 

drøftelser vedr. hegnssætning og vadegræs 

har der været meget dialog og afstemning af 

synspunkter. 

Det er projektets håb, at brugergruppen 

fremover vil afspejle synspunkterne fra en 

bredere kreds af læsøboere og på alle pro-

jektets aktiviteter.  

I skrivende stund er projektet i en stille fase, 

idet der stort set alene pågår drøftelser med 

lodsejere og myndigheder omkring næste års 

indsats. 

2014 har primært været fokuseret på Lange-

røn, Kringelrøn og Hornfiskrøn, og vi nærmer 

os færdiggørelse af de i projektet planlagte 

tiltag her. Der er således afviklet skov samt 

træagtig opvækst på arealerne, som er mun-

det ud i produktion af ca. 9.000 RM flis. Der 

henligger dog stadig træ til oparbejdning på 

Hornfiskrøn og ved Fuglsangsøen. 

For 2015 påregnes rydningerne at fortsætte i 

Paradiset, langs Egegårdsvej og omkring 

Foldgårdsøen. Endelig vil projektet meget 

gerne i gang med rydninger ved Jegens. 

Efterhånden som rydningerne skrider frem, 

skal hegn etableres / retableres, ligesom 

projektet i 2015 skal arbejde meget mere 
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Natura 2000- og LIFE-logoerne 

vil efterhånden findes flere 

steder i takt med opsætning af 

informationsskilte. 



Bortset fra 13 køer, der denne vinter passes af 

Naturstyrelsen på fastlandet, er alle lodsejerfor-

eningens dyr nu samlet på Læsø. 

Det betyder, at der til foråret 2015 rådes over 356 

stykker kvæg i foreningsregi, ved siden af de privat 

ejede dyr på øen. Omkring sidstnævnte ser vi en 

stigende interesse for at afgræsse for foreningen, 

og vi vil i løbet af kort tid rette henvendelse til de 

sidste vedr. deres interesse. 

Aftalen med Flemming Strøm vedr. pasning af 

foreningens dyr fortsætter som sidste år. Idet 

Flemming har udvidet sin ejendom, vil køerne skul-

le kælve på Lyngholm, hvilket gør hverdagen bety-

delig nemmere, mens ungdyr ligesom sidste år vil 

overvintre på Møllergård. 

Lodsejerforeningens får, der gennem store dele af 

2014 har udfordret driften, er indtil videre i vinter-

kvarter ved flyvepladsen og passes af Naturstyrel-

sen. Håbet er, at denne flok fra nu kan bygges 

langsomt op.  

Med få undtagelser har de dyreejere, der afgræs-

ser for foreningen, modtaget afgræsningsaftaler for 

2014. De få, der endnu ikke har modtaget deres 

aftaler, afventer endelig godkendelse / tilskudsud-

betaling af de afgræssede arealer. 

Indbindingen af kvæget foregår med hjælp fra ryt-

terne på Krogbækgaard, som driver kvæget sam-

men i fangefoldene i hegnene. Kvæget kan heref-

ter sorteres, tilses og om nødvendigt behandles. 

De får desuden sat erstatningsmærke i, hvis et 

øremærke er faldet af. 

Køerne sorteres fra og køres til Lyngholm. Kvier 

og handyr går i hver sit hegn ved Møllergården, 

hvor de har skovarealer til ly og læ.   
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Medlemmer  

Der er til stadighed positivt omkring medlemskab 

af foreningen og bortset fra de dyr, der har af-

græsset på fastlandet denne sommer, har der 

været sammenhæng mellem tilmeldte arealer og 

dyr til græsning. 

Sidst på året er der udsendt forpagtnings- og pas-

ningsaftaler til medlemmer. Disse afspejler de 

individuelle drøftelser ført med hver enkelt samt 

opgørelse af økonomi ved indtrædelse. Forenin-

gen mangler stadig at modtage enkelte af disse 

aftaler retur i underskrevet stand og skal opfordre 

til at dette sker snarest belejligt. Enkelte har ikke 

fået aftalerne tilsendt, da det er vurderet mere 

hensigtsmæssigt, at de overdrages ved et person-

ligt møde. 

Det er samtidig klart, at vi stadig mangler at se en 

række lodsejere som medlemmer. Det drejer sig 

helt overvejende om ejere, der har arealer i de 

gamle fælleshegn. I enkeltstående tilfælde er så-

danne ejere blevet ”hegnet ude” i 2014, idet for-

eningen ikke vil acceptere at afholde plejeomkost-

ninger uden at blive honoreret herfor.  

For 2015 vil græsning i området langs Egegårds-

vej og forhåbentlig også Bovet mere eller mindre 

blive varetaget af foreningen. 



Møde 

Der har gennem nogen tid været behov for et åbent 

møde vedr. LIFE projektet og Lodsejerforeningen – 

dels for at fortælle om aktuel status og planer for 

den nærmeste fremtid, og i særdeleshed for klart at 

beskrive forskellen mellem de 2. 

Der vil således være tale om, at begge står for ind-

bydelse. 

Dette møde vil finde sted torsdag d. 12. februar 

2015 kl. 19.00 i Byrum forsamlingshus. 

LÆSØ NATURA 2000 

LODSEJERFORENING F.M.B.A. 

 

v/Henning Johansen 

Storhavevej 4 

9940 Læsø 

CVR nr. 32341853 

Der er indgået aftale mellem Lodsejerforenin-

gen og Fresh Food People om markedsføring, 

salg og distribution af oksekød fra Læsø. Fresh 

Food People er et nystartet firma, der blandt 

andet sælger kød fra naturplejeprojekter i hele 

Danmark. Firmaets koncept og udvalg kan ses 

på deres hjemmeside,  

http://www.freshfoodpeople.dk/. 

Fresh Food People 

 

Bestyrelse: 

Formand Henning Johansen 

Næstformand Flemming Strøm 

Sekretær Jan Kjær, Læsø Kommune 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Hans-Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen 

Lasse Grønberg Jensen 

Peter Singers 

Morten Pihler 

Suppleant Sven Thyø 
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