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Information og debat om Life
Fællesskabet i Læsø Natura 2000 Lodsejerforening er del af en større sammenhæng, som kan skabe
Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

DER STÅR Life Læsø og Natu-

ra 2000 Lodsejerforening på

dagsordenen ved et åbent
møde i forsamlingshuset
torsdag aften.
Her kan alle interesserede
blive orienteret om status på

Life projektet og høre om
lodsejerforeningens aktiviteter det seneste år.
Selv om det ikke er første
gang, stiller både projektle-

- Har nogen et andet syn på naturen, skal man endelig melde sig ind i lodsejerforeningen, opfordrer
Hans-Henrik Jørgensen.

der Hans-Henrik Jørgensen
fra Naturstyrelsen og lodsejerforeningens
formand
Henning Johansen gerne op
igen for at fortælle om EU’s
Life projekt og lodsejerforeningen, der blev dannet i
forbindelse med projektet.
Life projektets formål er at
bevare nogle tusinde hektar
som lysåben natur på Læsø.
Det betyder samtidig, at
ryddede arealer kan blive tilskudsberettigede. Det er
Læsø Natura - 2000 Lodsejerforenings opgave at sørge
for, at arealerne holdes åbne, blandt andet ved afgræsning af dyr, som senere slagtes, markedsføres og sælges
som en Læsø specialitet.
Derfor forsøger lodsejerforeningen at samle øens
lodsejere i en fælles indsats
med en ansvarlig forening,
der agerer på fællesskabets
vegne.

Udvikling i landbruget
- Vi er så heldige, at de Natura 2000 arealer, der findes
på Læsø, også er tilskudsberettigede, hvis de bliver passet, siger Hans-Henrik Jørgensen.
Han har flere gange mødt

spørgsmål fra lodsejere,
blandt andet: Hvorfor skal vi
bidrage til at overholde en
national handlingsplan?
- Det skal vi, fordi det er de
enkelte lodsejere, som kan
opnå tilskud. Dermed kan vi

slå to fluer i et hug, forklarer
han.
- Og det gælder ikke kun
fællesskabet om Læsø, indskyder Henning Johansen.
- Via lodsejerforeningen er
vi selv med til at vedligehol-

- Kværnen maler, og den maler den rigtige vej, men det hele sker
ikke på ét år, understreger lodsejerforeningens formand Henning
Johansen.

Større krav i nyt LAG program
Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

Kommunalbestyrelsen
godkendte i december det
nye LAG program - Udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden fra 2014 til 2020 for
Langeland, Læsø, Samsø og
Ærø - som også har fået
grønt lys fra Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter.
Den nye bestyrelse består
af i alt 19 personer, fire fra
hver ø og én fra hver region.
Fra Læsø medvirker Joan
Pihler, Karsten Pedersen,

Lars Thuren og borgmester
Tobias Johansen. Læsøs
borgmester indtræder derudover som bestyrelsesformand ved generalforsamlingen den 22. april.
Samtidig er der fastlagt
retningslinjer for ansøgninger i den nye programperiode. Ansøgningerne skal være formuleret i faste ansøgningsskemaer, som suppleres med bilag med tilbud, og
som noget nyt en forretningsplan.
- Der er nye rammer med
større krav til ansøgninger,
som virkelig skal være gennemarbejdede og indeholde

en forretningsplan, oplyser
borgmester Tobias Johansen.
Lige som i forrige periode
skal hver ø have sin egen
LAG koordinator.
Koordinatoren fungerer
blandt andet som sekretariat og administration for den
lokale aktionsgruppe, varetager den daglige drift med
økonomi,
rapportering,
overvågning og evaluering.
Desuden udfører koordinatoren opsøgende arbejde,
etablerer netværk og tværgående samarbejder på
tværs af interesser, sektorer
og geografiske områder.

Vejledning
I følge de nye retningslinjer skal koordinatoren ikke
fungere som konsulent for
ansøgere.
- Koordinatoren kan vejlede, men ansøgeren skal selv
udforme sit projekt, forklarer Jess Jessen-Klixbüll. Han
er ansat som midlertidig koordinator, indtil stillingen
bliver endeligt besat i marts.
Jess Jessen-Klixbüll erkender, at systemet er meget bureaukratisk og tidskrævende.
- Det arbejdes der på at forbedre med et nyt sekretariat

under By, Bolig og Landdistrikts Ministeriet, oplyser
han.
I år vil det være muligt at
søge om støtte i tre ansøgningsrunder med frist 1.
april, 15. juni og 1. oktober
2015. På Læsø skal der årligt
fordeles omkring 1,5 millioner kroner i støtte og tiloversblevne midler kan overføres til følgende år.
- Tilskud til de enkelte projekter skal være på minimum 50.000 kroner, og der
kan ydes støtte på op til 50
procent af projektet. Typisk
ligger støtteprocenten på
30-40 procent og projekter

omkring 200.000 kroner, tilføjer Jess Jessen-Klixbüll.
Ansøgninger vil blive bedømt af den samlede LAG
bestyrelse for øerne, og et
eventuelt tilsagn skal efterfølgende godkendes af ministeriet.

Turisterne er tilbage
2014 blev et godt år for
dansk turisme.
Efter en årrække med beskeden fremgang eller stilstand, voksede antallet af
turistovernatninger med 2,4
millioner i forhold til året
før. Det svarer til en fremgang på 5,5 procent, oplyser
Horesta - brancheforeningen for hoteller og restauranter.
Fremgangen skyldes, at

danskerne har holdt mere
ferie i hjemlandet, men den
positive udvikling er først og
fremmest båret af flere
udenlandske gæster.
Mens de danske overnatninger steg med 3,5 procent,
overnattede udlændinge 7,5
procent mere på danske hoteller, i danske feriehuse, feriecentre og på de danske
campingpladser m.v. end i
2013.

Fremgangen i antallet af
udenlandske overnatninger
gælder alle de store markeder som Tyskland, Sverige,
Norge, Holland, Storbritannien og USA.
Derimod svigtede finske
som russiske og japanske turister Danmark i 2014 sammenholdt med året før.
- Rejselysten er større end
nogensinde, og den bliver
bare ved med at vokse. I

Danmark kunne vi få gang i
væksten og jobskabelsen,
hvis vi satsede endnu mere
på at styrke turisterhvervet,
siger formanden for Horesta, Jens Zimmer Christensen i en pressemeddelelse.
- Selv om vi har haft flot
fremgang i 2014, er potentialet langt fra udnyttet fuldt
ud. Flere af vores nabolande
har satset langt mere målret-

tet på at udvikle turisterhvervets potentiale, og de
har haft flotte vækstkurver
gennem en årrække.
Sammen med feriehusene
var de danske hoteller
blandt de overnatningsformer, som klarede sig bedst i
2014.
Med en fremgang på 6,9
procent i forhold til 2013,
kom erhvervet op over 13
millioner overnatninger og

satte dermed rekord. Også i
hotelerhvervet var fremgangen primært båret af udenlandske turister med en
fremgang på 7,7 procent.
Alle fem regioner i landet
har haft flere hotelovernatninger i 2014 end i 2013.
Fremgangen var dog særlig
stor i Region Hovedstaden,
der havde et plus på 8,4 procent.
/ritzau/
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og lodsejerforening
udvikling på Læsø, bidrage til flere arbejdspladser og genvinde tabt terræn for landbruget
de og bestemme over vores
jord. Derved har vi en enestående mulighed for at udvikle noget nyt, mens det
traditionelle smuldrer om
ørerne på os, pointerer han.
Det er lodsejerforeningens
mål at kunne få omkring
3200 hektar afgræsset. På
nuværende tidspunkt er der
nået ca. 45 procent af arealet.
- Og vi er lige så stille ved
at få opbygget en bestand på
ca. 300 kreaturer. De først
dyr er netop slagtemodne,
siger Hans-Henrik Jørgensen.
- Hele forløbet er en proces, som først kommer rigtigt i gang, når vi begynder
at spise vores eget kød, forudser Henning Johansen,
der allerede har fået flere forespørgsler på, hvor Læsø
kødet kan købes.
Foreløbig har lodsejerforeningen allieret sig med
virksomheden Fresh Food
People, der annoncerer på
internettet.

Bestanden af Galloway kreaturer på lodsejerforeningens arealer er efterhånden nået op på omkring 300 stykker kødkvæg.

Højt til loftet i
Østerby skole
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

DE GAMLE skolebygninger i

Jeanette Grønli har sammen med sin mand store planer med
Østerby Skole.

Gl. Østerby får nu nyt liv. Lokalerne i stueetagen har i
mange år været brugt af
Læsø Museum til arkiv, magasin og kontor for museets
ansatte, men ved årsskiftet
overtog ejerne, norske Jeanette Grønli, og hendes
mand, Stein, lokalerne.
-Vi købte skolen for syv år
siden, men først nu har vi fået adgang til alle de ca. 600
kvadratmeter, og det er en
dejlig fornemmelse, at vi nu
kan bruge det hele, fortæller
Jeanette Grønli.
Parret har store planer
med bygningerne og allerede nu er en del af dem ved at
blive realiseret.
Der er tre lejligheder på
første sal og det er meningen, at de skal lejes ud.
-I højsæsonen vil det nok
mest være som ferielejligheder, men tanken er, at vi vil
tilbyde kunstnere mulighed
for at bo og arbejde i korte
eller længere tid uden for
sæsonen. De gamle skolestuer og gymnastiksale er vel-

-De gamle skolestuer er velegnede til øvelokaler, atelier, koncerter og lignende, mener Jeanette Grønli.
egnet som atelier eller øvelokale for skuespillere og vi
glæder os til at komme i
gang med det allerede fra i
år, siger Jeanette Grønli, der
gerne vil samarbejde med
andre kunstnere på øen.
-Vi har allerede kontakt
med flere kunstnere og vi vil
gerne medvirke ved Læsø
Kunstfestival, afholde kur-

ser eller koncerter, skabe
rum for billedkunstnere eller lægge lokaler til et orkester, der vil øve på Læsø, eller til en familiefest, for bare
at komme med et par eksempler, sigen hun.
-I det hele taget skal der
være brede rammer og højt
til loftet på skolen. Der skal
dog ikke være galleri på sko-

len, men kunstnere er velkomne til at udstille deres
værker som afslutning på et
ophold hos os.
-Jeg tror vi kan tiltrække
gæster uden for sæsonen
med vores koncept fordi vi
rammer en niche, der ikke er
meget dyrket på Læsø.
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