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Af Kirsten Østergaard

kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

DER ER tilsyneladende en ud-
bredt interesse blandt læsø-
boerne for Life projektet og 
Læsø Natura 2000 Lodsejer-
forening. 

Tilsvarende var der kun få 
ledige pladser i forsamlings-
huset, da Naturstyrelsen og 
Læsø Kommune samlede folk 
til en bred orientering om 
status på Life projektet og 
forløbet i lodsejerforenin-
gen.

 - Det praktiske og det visio-
nære går hånd i hånd i Life 
projektet og lodsejerforenin-
gen, sagde kommunaldirek-
tør Johan Norden blandt an-
det i sin velkomst.

Han oplyste endvidere, at 
kommunen har en forpligtel-
se til at rydde de fredede are-
aler på Læsø.

- Men står vi sammen om 
naturpleje, har vi mulighed 
for at skabe noget unikt, som 
både gavner naturen, fugle 
og dyreliv og bringer kroner 
og ører til øen.

Projektleder Hans-Henrik 
Jørgensen gennemgik Life 
projektet, der nu forløber i 
det 3. driftsår.

Det femårige EU projektet 
handler ganske enkelt om at 
genskabe og bevare ca. 30 
procent af den lysåbne natur 
på øen, som er groet til i løbet 
af de sidste 10 år.

- Der er ikke ret mange ste-
der, man kan få penge for at 
præge naturen, bemærkede 
Hans-Henrik Jørgensen.

Han berettede endvidere 
om rydning af træer og bu-
ske, dels maskinelt, dels ma-
nuelt, om bekæmpelsen af 
invasive arter, blandt andet 
rynket rose og vadegræs, 

kontrol af ræv, mink og kra-
ger, afbrænding, hegn og be-
standen af dyr.

Målet er at etablere 1700 
ha hegn og indtil videre er 
der nået ca. 430 ha.

Formidling

For at udbrede kendskabet til 
Life er der netop udformet 
foldere på dansk, tysk og en-
gelsk med koder til smart-
phones og 10 store informa-
tions standere, der vil blive 
placeret rundt omkring på 
øen.

- Fra i år vil der desuden bli-
ve flere formidlingsture, bå-
de i kommunens og Natur-
styrelsens regi, oplyste pro-
jektlederen.

Formand Henning Johan-
sen fortalte om arbejdet i 
Læsø Natura 2000 lodsejer-
foreningen, der blev dannet 
som en følge af Life projektet.

Han lagde ikke skjul på, at 

han havde mødt megen skep-
sis i bestræbelserne på at få 
øens lodsejere til at blive 
medlem af foreningen.

- I et fællesskab er der al-
drig nogen, der helt og hol-
dent får sin vilje. Der har væ-
ret mange genvordigheder, 
men nu tror jeg på at det lyk-
kes. Det skal det også, for der 
er ikke noget alternativ, er-

klærede Henning Johansen.
Lodsejerforeningens for-

mand orienterede efterføl-
gende om afsætningen af 
kreaturer til slagtning via fir-
maet Fresh Food People, der 
har skiftet ejer.

- indtil nu har vi kun solgt 
otte dyr til Fresh Food 
People, så det går ikke alt for 
godt.

Det har hele tiden været 
planen, at der på sigt skulle 
etableres et slagteri på Læsø. 
Det sker imidlertid ikke den 
ene dag til den.

Samarbejde

- Løsningen er måske at få dy-
rene transporteret til et skån-
somt slagteri i Hjallerup, 
hvor de kan gå på græs, in-
den de skal slagtes, sagde 
Henning Johansen.

Han håber dog, at der kan 
leveres til øens spisesteder i 
år. Henning Johansen ser 
dog endnu en udfordring i at 
håndtere salget.

- Men I skal nok komme til 
at stege bøffer, lovede han.

Der kom både input og 
spørgsmål fra de tilstedevæ-
rende under debatten. Ikke 
mange om lodsejerforenin-
gen, men snarere om kreatu-
rernes afgræsning, virknin-
gen på naturen, individuelle 
jordlodder, biavl, landbrug 
og turisme, kødkvalitet og 
arbejdspladser.

Henrik Autzen udtrykte 
stor tilfredshed med sit med-
lemskab af lodsejerforenin-
gen.

- Jeg har et utroligt godt 
samarbejde med lodsejerfor-
eningen og har oplevet me-
get stor fleksibilitet. Samti-
dig har jeg glædet mig over, 
at arbejdet har givet beskæf-
tigelse til lokale folk, som har 
ryddet bevoksningen og la-
vet flis.

Life og lodsejerforening fyldte forsamlingshuset
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Freddy Worm fortalte om brugergruppen, der omfatter repræsentanter fra hele øsamfundet.

- Jeg vil ikke mere tigge jer om at blive medlem af lodsejerforenin-
gen. Fremover kan I komme til mig og tigge, erklærede Henning 
Johansen. - Jeg regner med, at I lige så stille melder jer ind, når I 
har set lyset. Sådan er vi læsøboere jo!

Der blev lyttet opmærksomt i forsamlingshuset, nogle med skepsis, andre med optimisme.

Erik Palsgaard ville gerne vide, hvornår han kunne bestille ti oksefi-
leter.


