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Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

DER VAR god stemning og 
udbredt tillid til projektet, 
da Læsø Natura 2000 lodse-
jerforening i sidste uge sam-
lede en gruppe dyreejere for 
at planlægge græsning af 
arealerne i 2016.

- Vi skal se, hvad vi har til 
rådighed, finde ud af om der 
er større ændringer og prøve 
at få det hele til at hænge 
sammen, understregede for-
eningens formand Henning 
Johansen, der indledte mø-
det.

Projektleder Hans-Henrik 
Jørgensen gjorde kort status 
over 2015 og tilkendegav til-
fredshed.

En god udvikling

- Vi kan sige, at udviklingen 
har fået et ordentligt skub i 
år. Vi har lavet pasningsafta-
ler og udarbejdet fællesske-
maer, og jeg håber, at vi får 2 
millioner kroner ind i tilskud 
fra Life projektet. Allerede i 
foråret bad vi om tilladelse 
til at søge om tilskud til area-
lerne, forklarede han.

- Vi har egentlig også 
grund til at være tilfredse 
med tilgangen af medlem-
mer. Nogle nye medlemmer 
blandt sommerhusejerne, 
der har arealer ved Jegens, 
Syren og Danzigmand, er 
meget entusiastiske om-
kring projektet og har tilsy-
neladende tilmeldt sig af 
ideologiske grunde. Andre 
som var skeptiske i begyn-
delsen, er kommet med i for-
eningen, og inden årets ud-
gang skal vi have underskre-
vet kontrakter med alle, til-
føjede Hans-Henrik Jørgen-
sen.

Områderne i den østligste 
del af øen omfatter omkring 

40 ha, som endnu ikke er 
hegnet. Det skal ske i foråret 
sideløbende med justeringer 
af eksisterende hegn.

- Lodsejerne er stort set vil-
lige. Spørgsmålet er hvor 
mange eller hvor få hegn, vi 
skal etablere.

Hans-Henrik Jørgensen 
bad efterfølgende de tilste-
deværende om deres erfa-
ringer og holdninger til det 

nye år.

Fra 2015 til 2016

- Hvad er det for nogle pro-
blematikker, vi havde i 
2015, som vi ikke har fået 
løst? Og hvordan kan vi ind-
rette 2016, så vi undgår pro-
blemer? lød spørgsmålene 
fra Hans-Henrik Jørgensen.

Overordnet handler pro-
blematikken om at få fordelt 

dyr og arealer mest hensigts-
mæssigt, når næste års græs-
ning skal planlægges. 

Der er imidlertid mange 
hensyn at tage: eksempelvis 
til jordens beskaffenhed, 
arealernes beliggenhed i for-
hold til strøm og vand, af-
stand og adgangsforhold til 
hegnene og hvilke dyr, der 
skal græsse hvor. Nogle lods-
ejere har nemlig særlige øn-

sker om det bliver kreaturer, 
heste eller får, mens nogle 
dyreejere har flere arter i 
fælles hegn.

Det kom der en konstruk-
tiv og fremadrettet debat ud 
af på mødet, og Hans-Hen-
rik Jørgensen ser optimistisk 
på den kommende sæson.

- Det går rigtig godt, og vi 
skal nok komme i mål. Selv 
om vi måske ikke kan indfri 

alle forventninger, gælder 
det om at få rebussen til at gå 
op, og vi skal nok finde en 
løsning. Det er ikke alene en 
kunst at finde balance mel-
lem jordarealer og dyr men 
også mellem dyreejere, 
hvoraf nogle har afgræsset 
arealer, inden der penge i 
spil, forklarer projektlede-
ren.

Konstruktiv debat i  
lodsejerforening

Projektleder Hans-Henrik Jørgensen forklarede vigtigheden af at finde balancen mellem dyr og græsningsarealer.

Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

- DER er næsten altid en VHF 
radio, når man køber en 
brugt båd, og de fleste af os 
har sådan en radio. Vi har 
bare ikke vidst, hvordan 
man skulle bruge den, for-
klarer Carl Hørby Olsen.

Han er én blandt 12 både-
jere, som tilmeldte sig et 
kursus i VHF radio i sensom-
meren med navigatør Car-
sten Steffensen som under-
viser. 

I mellemtiden er nogle fal-
det fra og holdet skrumpet 
ind til syv deltagerne, der 
tæller både ejere af lystbåde 
og fritidsfiskere. Heraf vil de 
seks gå til prøve for at er-

hverve et certifikat i brugen 
af radio ombord. Den syven-
de kursist, Ingo Garbe, har 
allerede et certifikat, men 
synes det trænger til at blive 
opdateret.

Undervisningsforløbet er 
egentligt normeret til 18 ti-

mer, men ingen har tal på ti-
merne her kort før prøven 
afholdes.

- Vi har afgjort haft flere 
timer, fordi Carsten Steffen-
sen er flink, tilføjer Carl Hør-
by.

VHF ombord på båden

Der er dyb koncentration blandt deltagerne, der gennemgår sidste års prøve.

Navigatør Carsten Steffensen 
står for undervisningsforløbet 
og skeler ikke så meget til time-
tallet.


