
Offentligt møde 12. feb. 2015. 

LIFE Læsø  
& 

Læsø Natura-2000 Lodsejerforening 
f.m.b.a. 

 



Dagsorden 
• Velkomst v/kommunaldirektør Johan Norden 

 
• LIFE Læsø v/projektleder Hans – H Jørgensen 

– Baggrund og  vision 
– Status - hvad har vi leveret 
– Hvad er fokus i 2015 og frem til 2017 
– Særlige udfordringer 
 
– Spørgsmål / debat 
 

• Læsø N-2000 lodsejerforening v/formand Henning Johansen 
– Hvorfor en lodsejerforening – baggrund og behov 
 
– Spørgsmål og debat 

 
• LIFE Læsø Brugergruppe v/Freddy Worm Christiansen 

– Kort præsentation  
 

• Opsamling og afslutning v/kommunaldirektør Johan Norden 





Baggrund og vision 
Læsø kommune og Naturstyrelsen 

• Natura 2000 handleplaner 
– Arealernes status og baggrunden herfor 

• Omlægning i landbruget – færre bedrifter / færre dyr 
• Driftsmæssigt problematiske arealer 
• Støtteordninger og konsekvens 
 

1. LIFE projekt til ”genopretning” af lysåbne arealer 
– En række direkte aktioner / indsatser gennemføres over 5 år 
 

2. Driftsfælleskab til sikring af;  
– Arealernes korrekte drift i overensstemmelse med handleplaner 
– Optimal økonomi for lodsejer 
– Risikoafdækning for lodsejer 
– Fælleskabet i indflydelsesrig dialog med myndighed 
– Arbejdspladser 
– Kødproduktion og værdiforøgelse på øen 



Myndighedsgodkendelser 
- en løbende proces – lige nu 

Anlæg af kunstgrave og bekæmpelse af 
ræve og krager Skader på fortidsminder samt spor 



Rydning af træer, buske og opvækst –  
en løbende proces 

Skovlignende bevoksning 
 

122 (218) af 366 hektar ryddet. Mangler Jegends, 
Syren, Egegård, Paradiset, Foldgårdssøen og Vester 

Nyland. 

Krat og opvækst 
 

472 af 376 hektar ryddet. Mangler Jegends og 
mindre områder spredt på øen.  

Den store udfordring er vortebirk. 



 
Rydning af invasive arter – indtil nu 

undersøgelser, prøveflader og studier – 
fremover konkret indsats 

 

 
 
 
 

Rynket rose 
Metode primært planteløfter, termiske og 

afgræsning - og på ”hele” øen 

Vadegræs 
Metode ned- og opgravning og med start 
mod øst, kombineret med storskalaforsøg 

mod vest. 



Besætninger og hegn 

Dyrehold 
Kreaturer  (ca. 350) og får (ca. 100) 
overdraget til lodsejerforening og 

principielt afsluttet. 

Hegn 
Både nye (430 ha.) og udbedring af 

eksisterende. 
Mål stadig ca. 3.200 ha. under hegn. 



Kontrolleret afbrænding 
 

• Indtil nu afbrændt 60 
hektar 

 
• Mål min. 434 hektar 
 
• Gerne 868 hektar 

 
• Efter rydning af Rønnerne 

kan store flader nu 
afbrændes rationelt 

 
• Frivillig gruppe dannet 



Veje, spor og stier 

• Udbedring af skader 
forårsaget af aktioner, fx 
fældning og transport 
 

• Så lidt som muligt 
 

• Forstærkning af 
eksisterende sporforløb i 
samråd med 
fredningsmyndigheder og 
lodsejere 

 
• Justering af eksisterende 

ruter for besøgende 



Kontrol af ræv, mink og krage 
3 mand på fældefangst 

af mink 

• 15 kunstgrave etableret - 5 mangler 
• 3 mand på afskydning ræve / 

fældefangst af krager på særlig 
tilladelse 



• Påbegyndes nu på NST arealer – primært Højsande / plantage 
• Kun mindre opgaver hos private og efter aftale 

Naturlige vandstandsforhold 



INFORMATION  
Skilte, foldere, hjemmeside, ture 

3 store skilte og 10 tematiserede
  

Folder – på dansk, tysk og 
engelsk 



LIFE Læsø 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/


Diverse 

• Brugergruppe 
– Lokalforankret meningsudveksling 
– Gerne flere medlemmer 
 

• Videnskabelig følgegruppe 
– Primært personer fra organisationer / 

læreanstalter med  særlig viden 
– Én gruppe for 3 LIFE projekter 
– Jens Morten Hansen med særlig Læsø tilknytning 
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