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Aktioner og indsatser 

Myndighedsansøgninger og 
– godkendelser 

Løbende proces Pt. er kunstgrave, kreaturskader på fortids-
minder og udbedring af spor på Rønnerne 
under behandling.  
Søger dispensation til regulering af ræve og 
krager i fredningstiden. 

Rydning af træer og buske 122 ha. (218 ha.) er ryddet. 366 hektar er mål. Fortsættes efter aftale. Lidt 
på Rønnerne og Hornfiskrøn, herefter Paradi-
set, Jegends, Syren, Egegård, Foldgårdssøen 
og omkring Vester Nyland.  
Udfordring er vortebirk. 

Rydning af krat 472 ha. (376 ha.) er ryddet. Mangler Jegends og mindre områder spredt 
på øen. Langt mere end forudset ved 
ansøgning. Udfordring er vortebirk. 

Rydning af rynket rose Ikke den store indsats indtil nu – 
metodevalg og overvejelser. 

Bekæmpelser langt mere konsekvent fra 
2015. 

Vadegræs Studier, forsøg og opmåling i 2014. 
Areal 2010 ca. 14 ha. og i 2014 ca. 24 
ha. 

Bekæmpelse starter i 2015. Primært fra øst, 
men med udvidede storskalaforsøg mod vest. 

Besætninger. Principielt afsluttet. Besætninger overført til lodsejerforening 
januar 2014. Pt. ca. 350 kreaturer + 100 får. 

Hegn Ca. 430 ha. etableret. Mål er ca. 1700 ha. + de eksisterende. 
Fortsætter i takt med rydninger og udvidelse 
af dyrehold. 

Afbrænding 60 ha. brændt i 2013-14. Mål er min. 434 ha. og efter rydning af 
Rønnerne kan der for alvor tages fat.  
Der er etableret en frivillig gruppe. 

Infrastruktur Løbende istandsættelse efter rydnings-
indsats og behov. 

 

Kontrol af ræv, mink og 
krager 

15 af 20 kunstgrave etableret.  
3 personer med ansvar for fældefangst 
af mink. Foreløbig er alene få personer 
villige til at arbejde med krager. 

Vort sigte er mærkbar reduktion af ræve og 
ynglekrager og totalt fravær af forvildede 
mink. 

Vandstandsforhold 
”naturlige” 

Påbegyndes indeværende år på NST 
arealer. Kun mindre opgaver hos 
private – kræver direkte aftaler. 

Vigtigt i forhold til at reducere tilgroning, hvor 
en indsats ikke er i konflikt med ovenfor 
liggende lodsejeres interesser. 

Informationstavler Opsættes netop nu – alle forsynet med 
QR koder, der linker til folder og 
hjemmeside. 

3 store og 10 tematiserede skilte ved p-plad-
ser og faciliteter. Et antal med oplysning om 
terner på Stokken i sommerperioden. 

Hjemmeside Har fungeret mindre optimalt i 2014. Kan nu igen benyttes aktivt. 
Foldere Udfærdiget på dansk, tysk og engelsk.  
Brugergruppe Stadig behov og ønske om bredere 

repræsentation. 
Fungerer således, at gruppen anmoder om 
møder / info efter behov. 

Ture Et antal ture vil blive afholdt. Både kommune, NST og Lodsejerforening. 
Videnskabelig følgegruppe Etableret 2014 og 1st. møde afholdt. 

Samme gruppe for 3 projekter. 
Fra Læsø Jens Morten Hansen. 
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Læsø N-2000 Lodsejerforening 
f.m.b.a. 

Start juridiske liv 1. januar 2014. Forening med begrænset ansvar. 
Indmeldelse 50,- og gradueret 
kontingent afhængig af areal – max. 
500,- kr./år. 

Bestyrelse 7 medlemmer. Henning Johansen – formand, 
Flemming Strøm – næstformand, 
Morten Pihler, Lasse G. Jensen, Peter 
Singers, Jan Kjær, Hans – H Jørgensen 

Driftsledelse Opstartsfase. Hans – H Jørgensen med støtte fra 
personale ved Læsø kommune og 
bogføring / regnskab m.v. hos BDO. 

Bank  Nordjyske Bank, Læsø afdeling. 
Revisor  BDO, Sæby 
Advokat  Hjulmand & Kaptajn, Frederikshavn 
Landbrugskonsulent  AgriNord 
Medlemmer Dels på forpagtningsaftale og dels på 

pasningsaftale. 
Pt. ca. 75 – afstemmes med rydning, 
hegning og dyrehold 

Ø-støtte Forening er som andre begrænset af 
100 ha. reglen. 
I øvrigt nu koblet på grundbetaling 
alene. 

Der er søgt om dispensation – ikke 
imødekommet og kan ikke forventes 
før fra 2017. 

Grundbetaling / lempede krav til 
vegetationsdække 

 Usikkerhed vedr. andelen af hektar 
under grundbetaling og hvorvidt der 
eksisterer / skal erhverves 
betalingsrettigheder 

Krydsoverensstemmelse Ny bekendtgørelse – både lempet og 
skærpet i forhold til gamle regler. 

§ vedr. fældefangst m.v. fjernet 

Forpagtningsaftaler Foreningens foretrukne instrument. Kendt og ligger tilgængeligt på 
hjemmeside. 

Pasningsaftaler ”Nødvendigt onde”.  
Hvis pasningsaftale vil forening vil 
helst udfærdige fællesskema på 
vegne af lodsejer, men flere modeller 
kan komme i brug. 

Pasningsaftalen er udformet – og 
godkendt af NAES – således at der 
ikke kan rejses spørgsmål vedr. 
råderet. 
Hvis lodsejer selv udfærdiger fælles-
skema, skal dette koordineres med 
foreningen. 

Græsningsaftaler Etableres med alle, der græsser for 
foreningen og fastlægger nærmere 
aftaler for faktuelle arealer samt 
betaling. 

Netop annonceret, således at alle 
med interesse kan melde sig. 
 

Økonomi 2014 Oplæg max. 1.400,- pr. ha. m/støtte. Med forbehold for årsafslutning ca. 
1350,- pr. ha. m/støtte og uden 
hensættelser til konsolidering. 

Økonomi 2015 Oplæg max. 1.400,- pr. ha. m/støtte.  
Generalforsamling 2015 Ikke fastlagt p.t. Inden udgangen af april. 
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