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Fællesskab om afbrænding
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

NATURSTYRELSEN FORETAGER

hvert forår afbrænding af
naturarealer, hvis ellers vejret tillader det.
Ofte driller vejret dog så
meget, at afbrændingen må
aflyses enten på grund af
regn eller for meget vind eller vind fra en forkert retning.
Mangel på mandskab kan
også betyde, at der ikke er
folk nok, når forholdene ellers er i orden, og en planlagt afbrænding derfor må
aflyses eller udsættes.
Nu har et samarbejde mellem Naturstyrelsen og en
gruppe frivillige, der også
har en interesse i at hede- og

andre naturarealer bliver
plejet, åbnet nye muligheder.
Det er medlemmer af Læsø
Biavlerforening, der stiller
deres arbejdskraft til rådighed, når der skal bruges ekstra mandskab ved afbrænding og en gruppe har allerede ved flere lejligheder
været i aktion.
Samarbejdet glæder Naturstyrelsen, der forud for
afbrændingerne, har afholdt orienteringsmøde og
sikkerhedsinstruktion for de
frivillige og indkøbt det nødvendige sikkerhedsudstyr.
-Vi har stor glæde af de frivillige her i foråret og når vi
er mange om en afbrænding, kan vi nå et langt større areal pr. dag, siger skovlø-

ber Per Pedersen.
I denne omgang er det arealer ved Horneks, der er blevet brændt af.
-Vi har været i gang to dage både øst og vest for Horneksvejen og de frivillige har
lavet en flot indsats. De er
meget engagerede og jeg håber, at vi fortsat kan gøre
brug af den store ressource,
de frivillige udgør, erklærer
Per Pedersen.
-Der er masser af arealer
at tage fat på, men vi har ikke været særlig heldige med
vejret og nu slutter sæsonen
for afbrænding snart. Kommer der et par gode dage inden påske, er vi klar til at
rykke ud med kort varsel, og
det er de frivillige også, pointerer skovløberen.

Allerede næste år vil frisk lyng begynde at spire i den afsvedne jord.

Kickstart i Business Region North Grønne
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

FREDAG 27. marts kickstarter

Business Region North Denmark officielt sit samarbejde
med et stort event for erhvervsledere, politikere, uddannelsesansvarlige og fagfolk fra alle 11 nordjyske
kommuner og Region Nordjylland.
Kick-off eventen slår officielt dørene op for det nye
samarbejde mellem de 11
nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som sammen skal styrke vækst og udvikling i Nordjylland.
-Business Region North
Denmark er en helt unik mulighed, hvor vi står sammen
om at styrke vores erhvervsudvikling i Nordjylland. Vi
vil gerne have, at samarbejdet er konkret, effektiv og
hurtig, så det både kan mærkes i de enkelte kommuner
og i Nordjylland som helhed.
Med Business Region North

Denmark skal vi sætte handling bag ordene, og jeg ser
meget frem til det nye samarbejde mellem kommunerne og Region Nordjylland –
for sammen står vi stærkere,
fortæller Lene Kjelgaard
Jensen, formand for Business Region North Denmark
og borgmester i Thisted
Kommune.
I Business Region North
Denmark er der fokus på
fem indsatsområder; erhvervsudvikling og jobskabelse, turisme, adgang til
kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt
samarbejde.

Sammen om et stærkere Nordjylland
DET NYE samarbejde mellem
de 11 nordjyske kommuner
og Region Nordjylland giver
mulighed for at dagsordensætte, igangsætte og samle
Nordjyllands vækst- og udviklingstiltag, således at

Nordjylland kan skabe mere
markante resultater og initiativer. Business region
North Denmark fungerer
derfor som en samarbejdsplatform, der styrker en række af regionens fælles udfordringer og muligheder.
-Investeringer i infrastruktur og uddannelser er
nogle af de mest centrale for
en region som Nordjylland.
Det er store, langsigtede investeringer, som understøttes af eksempelvis Vækstforum. Et samarbejde som
Business Region North Denmark kan potentielt gøre en
stor forskel ved at sætte ind
hurtigt, præcist og effektivt.
Det kræver commitment og
beslutningskraft, fortæller
Bjarne E. Jensen, der er direktør for REGLAB.
-Med BRN har vi fået det
samlende organ, som giver
genklang ikke blot i Danmark men også i EU. Læsø vil
drage stor fordel af sammenholdet, og Læsø vil være med

til at styrke sammenholdet,
siger borgmester Tobias
Birch Johansen.

Samarbejdet bliver
kickstartet
KICK-OFF EVENTEN fredag den
27. marts 2015 byder på et
stærkt felt af oplægsholdere
med oplæg om blandt andet
det internationale perspektiver på business regions både nationalt og internationalt samt erhvervslivets perspektiver på samarbejdet.
Dagens ordstyrer er Mikael
Justesen,
direktør
for
TV2Nord.
Programmet byder desuden på cafémøder, hvor deltagerne får mulighed for at
høre mere om samarbejdets
indsatsområder.
Læs mere om Business Region North Denmark på
businessregionnorthdenmark.dk

Fakta om BRN
{ Business Region North er
et nyt vækst- og udviklingssamarbejde i Nordjylland,
hvis formål er at styrke det
nordjyske erhvervsfremmeområde
{ Samarbejdet består af alle
11 nordjyske kommuner og
Region Nordjylland
{ BRN har fem indsatsområder: Turisme, adgang til kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur, internationalt samarbejde og erhvervsudvikling
og jobskabelse
{ Det overordnede formål
med samarbejdet er at få
mest muligt ud af de investeringer, de enkelte parter foretager på erhvervsfremmeområdet. Derudover skal
samarbejdet synliggøre regionens samlede kompetencer
og styrkepositioner mere
markant for arbejdskraft og
investorer.

Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

PULJEN TIL Grønne Ildsjæle
under Miljøstyrelsen støtter
lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem
borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne omstilling.
Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter i
Danmark og konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder,
produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en grøn
omstilling med lavere ressourceforbrug.
Samarbejdsprojekterne
skal være bottom-up projekter, der styrker fællesskabet,
skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være borgernære,
adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn
omstilling af samfundet.
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I dette forår har Naturstyrelsen i
samarbejde med frivillige fra
Læsø Biavlerforening brændt hedearealer ved Horneks.
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Fordele og
ulemper ved
afbrænding
{ Afbrænding er en effektiv
metode til at forynge lyngheder, dog med bedst resultat
på yngre lyngheder. Ved at
anvende mosaikafbrænding,
dvs. afbrændinger af små
arealer på maks. ½ hektar ad
gangen skabes der dels en
mosaik af forskelligt aldrende lyng, og dels reducerer
man skaderne som følge af
en evt. mislykket afbrænding. Mosaikafbrændingen
kan gennemføres af en lille
gruppe (3-4) erfarne folk.
{ Fordele ved afbrænding:
{ Giver en rimelig sikker
lyngforyngelse, vegetativt såvel som fra frø.
{ Fjerner næringsstoffer,
specielt kvælstof, se fjernelse
af næringsstoffer
{ Giver mulighed for en mosaik af lyng i forskellig højde,
alder og på forskellige successionstrin
{ Er skånsom overfor fossile
dyrkningsflader og gamle
agerspor mm.
{ Giver ung frisk lyng til glæde for herbivore (planteædende red.) dyr
{ Forynger og fremmer tyttebær
{ Er en ret billig plejemetode
{ Ulemper ved afbrænding:
{ Vejrafhængig og dermed
vanskelig at planlægge –
nogle år lykkes det måske
slet ikke at få brændt af
{ Vær opmærksom på harekillinger, krybdyr, insekter og
andre dyr
{ Bør ikke foretages hvor
der er fortidsminder med
stensætninger eller andre
bevaringsværdige forekomster af sten
{ Fjerner næsten ingen fosfor
{
Kilde: Naturstyrelsen

Flyttet fra Læsø?
Følg med gennem Læsø-Posten!
Det hænder, at nogen forlader øen for at bosætte sig andre steder i landet - eller
måske udlandet. De fleste vil gerne følge med i, hvad der sker derhjemme.
Tegn et års- eller halvårs abonnement - så holdes forbindelsen vedlige.
Det koster ikke ekstra, hvis det er inden for landets grænser.
Abonnement til udland tillægges ekstra porto netto.
Ring 99 20 33 33 for nærmere oplysninger.

BLIKKENSLAGER:

Tæt dit tag
efter vinteren!
Når sneen og frosten er væk,
tjekker og reparerer vi dine tagrender
og skotrender for skader og utætheder.

Øens VVS
Aut. VVS-installatør og smedefirma
Plantagevej 22 - 9940 Vesterø, Læsø

Tlf. 98 49 91 00

Torsdag den 26. marts kl 11.00 åbner
Læsø Shoppen igen for den nye sæson,
med masser af nye varer på hylderne.

ildsjæle søges
Endvidere vil der blive lagt
vægt på, at projekterne har
et jobskabende element.
Projekter og aktiviteter
kan bestå af udbredelse og
styrkelse af nye uafprøvede
projektideer og koncepter,
eller til udbredelse af allerede kendte løsninger. Der
lægges vægt på at projekterne er igangsættende og dermed kan fortsætte efter puljemidlerne er ophørt. Dette
er dog ikke et krav.
Der kan søges om tilskudsbeløb fra puljen på mellem
40.000 kr. og 500.000 kr. pr.
projekt. Der kan under særlige omstændigheder gives
tilskud på under 40.000 kr.
Der er i alt afsat 10 mio. kr.
til puljen i 2015. Der er for
perioden 2014-2016 afsat
10 mio. kr. årligt til puljen.

Hvem kan søge og til
hvad?
PROJEKTER OG aktiviteter
kan eksempelvis gennemfø-

res indenfor følgende områder:
Bæredygtigt forbrug og
grønne forretningsmodeller
Bæredygtige byer
Mobilitet
Tilskud til projekter og aktiviteter begrænser sig dog
ikke kun til ovenstående
områder, der er eksempler
til inspiration.
Der kan under puljen til
grønne ildsjæle ydes tilskud
til enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og
private foreninger og organisationer i Danmark.
Puljen kan desuden yde
støtte til kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, under forudsætning af at projektet hvor institutionen optræder, enten
som udførende part eller
deltager, ikke erstatter direkte relaterede faste arbejdsopgaver eller andre allerede planlagte aktiviteter.
Der kan som udgangspunkt ikke tildeles tilskud til

erhvervsvirksomheders miljømæssige eller erhvervsmæssige initiativer, eller initiativer der minimerer miljøbelastning fra deres drift eller virksomhedsdrift i øvrigt.
Der kan ikke ydes tilskud
til projekter og aktiviteter,
der i deres helhed hører under andre lovbestemte støtteordninger.
Ansøgninger skal indsendes til Miljøstyrelsen inden
15. maj 2015 kl. 12. Ansøgninger indsendt herefter vil
ikke komme i betragtning.
Vurdering af ansøgninger vil
først begynde efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere kan forvente svar indenfor 14 uger efter ansøgningsfristens udløb.
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Vi glæder os meget til at byde jer alle gamle som
nye kunder velkommen til den nye sæson i Læsø Shoppen.
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Åbningstider:



26-27. marts
kl. 11.00-17.00
28. marts
kl. 11.00-14.00
ȱ 30-31. marts + 1. april kl. 11.00-17.00
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2-3-4-5-6. april
kl. 11.00-14.00
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og Lørdag kl. 11-1400, se i øvrigt åbningstider på
ȱ

vor hjemmeside www.laesoeshoppen.dk
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Det er med stor glæde at vi kan tilbyde
ægte smykker fra smykke kunstneren
BIRGITTE MUNCH I FREDERIKSHAVN
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