
Orientering til medlemmerne fra 2. bestyrelsesmøde i Læsø Natura-2000 Lodsejerforening 
A.m.b.a., afholdt 17. oktober 2013. 
 
Bestyrelsen har drøftet stillingsbeskrivelse for driftsleder samt, hvordan arbejdsfordelingen i LIFE-
projektperioden kunne være mellem kommune og Naturstyrelsen, for så vidt angår udførelse af bogføring 
og andre administrative opgaver for lodsejerforeningen. 
 
Retningslinjer for (undtagelsesvis) indgåelse af pasningsaftaler blev vedtaget. 
 
Prioriteringen af de valgte, primære indsatsområder fastholdes. Tørkeriet, Egegårdsvej/Bouet samt Færøn, 
Langerøn og Kringelrøn er tidligere udpeget og arbejdet fortsætter dér. 
Hans-Henrik Jørgensen gennemgik en oversigt over de arealer, der er ejet af kommunen, af Naturstyrelsen, 
af medlemmer eller af interesserede. Arbejdet med at skaffe flere medlemmer både i og uden for de 
primære indsatsområder pågår. Eksisterende hegn og projekterede hegn blev drøftet. 
 
Hans-Henrik Jørgensen har udarbejdet beregningsmodeller for driftsudgifter samt forpagtningsafgifter. 
Modellerne blev godkendt.  
Hans-Henrik Jørgensen og Henrik Autzen fortsætter herefter arbejdet med at få beregnet en 
forpagtningsafgift pr. ha sat i forhold til de(n)t Enkeltbetaling/MVJ tilskud/Ø-tilskud, som opnås på den 
enkelte lodsejers jord.  
 
Tidsplanen for kontakt til medlemmer og interesserede har på grund af arbejdspres ikke kunne overholdes, 
men bestyrelsen lagde vægt på, at der skal tages kontakt til begge grupper senest ultimo november. 
 
Der er pt. rimeligt sammenfald mellem antal dyr og udvist interesse for medlemskab af foreningen. Det er 
dog også klart, at en indledningsvis høj græsningsintensitet er fordelagtig, selv på arealer, der måske på sigt 
forventes at kunne bære knapt så mange dyreenheder. 
Status på dyreholdet er, at Naturstyrelsen råder over ca. 200 kreaturer, lodsejerforeningen ca. 250 
kreaturer, øvrige kreaturejere ca. 200 dyr og hesteejere ca. 200 dyr. 
Vinterkvarter samt foder og strøelse er på plads for alle lodsejerforeningens dyr. En henvendelse fra en 
landmand om at varetage vinterkvarter for et antal dyr blev diskuteret. Landmandens tilbud harmonerer 
dårligt med de vilkår, der normalt anvendes i branchen, og som er aftalt med andre landmænd. Tilbuddet 
blev derfor afslået. 
 
Fredningsbestemmelserne på Rønnerne, herunder hegningspligten har været genstand for en del debat 
gennem årene. Bestyrelsen har fået udleveret en kopi af bestemmelserne og af dem fremgår det ikke, at 
offentlige myndigheder har pligt til at opsætte nye - eller vedligeholde eksisterende hegn. 
 
Reglerne for ø-tilskud bliver ændret, men de nye regler findes endnu ikke på skrift. 
 
Lodsejerforeningen har fået sin egen underside under Life-projektet på Naturstyrelsens hjemmeside. Se 
link: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vendsyssel/LIFE_LAESOE/Lodsej
erforeningen/ 
Bestyrelsesmøde nr. 3 afholdes 25. november.   
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Evt. kontakt: Henrik Autzen, 29841835, henrik@autzen.dk          
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