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Åbenhed og samarbejde
om hegn
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

DER HAR været rejst en del

kritik af de hegn, der af Lifeprojektet er blevet etableret
mange steder på øen.
Kritikken har både drejet
sig om dyr, primært får, der
trods hegnet alligevel har
været uden for hegnet. Derudover har Brugergruppen,
der repræsenterer lodsejere,
biavlere, naturfolk, jægere
samt andre interessenter i
Natura 2000 områderne,

påpeget, at de ikke altid er
blevet hørt inden nye hegn
er blevet opsat.
Den kritik tager Life-projektet til sig og både kommunen og Naturstyrelsen, der
udgør projektledelsen, har
taget flere initiativer, der
skal rette op på samarbejdet
med læsøboerne.
Dialogen med interessenterne skal forbedres og det
kommer i første omgang til
at ske med udsendelse af nyhedsbreve, og en profil på
Facebook er også under

overvejelse.
-Når et nyt hegn er planlagt, skal interessenterne
høres. Det kan være få eller
mange, alt efter, hvor hegnet
skal stå og målgruppen kan
være for eksempel hestefolk,
jægere, kitesurfere eller fuglefolk. Det forklarer Stine
Pagel Hansen fra teknisk forvaltning i kommunen.
Hun bliver bindeled mellem kommunen, Naturstyrelsen og interessenterne,
og de interessegrupper, der
bliver berørt af et planlagt

hegn, kan vælge en repræsentant til en høring, mens
alle, der vil følge med i projektets mere generelle udvikling, kan tilmelde sig nyhedsbrevet.
-Det er vigtigt at vi hele tiden er på forkant, så tvivl og
uenighed kan undgås, og
selv om de allerede opsatte
hegn har været planlagt og
offentliggjort siden 2010, vil
vi alligevel informere efterhånden som projektets hegninger skrider frem, siger
Stine Pagel Hansen.
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-Det er vigtigt at slå fast, at
hegnene kun skal holde dyrene inde, mens mennesker
ikke skal holdes ude. Der er
altså ikke adgangsforbud,
dyrene i hegnene er omgængelige og der bliver opsat led
eller låger på steder, hvor
folk normalt færdes, fastslår
hun.
I sidste ende er det dog
den enkelte lodsejer, der bestemmer om og hvor et hegn
skal placeres.

Regler for lån af
lokaler
Kommunale lokaler skal ikke automatisk kunne benyttes gratis af alle
Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

DER SKAL være klare regler

for anvendelse af kommunale lokaler som mødested for
forskellige arrangementer.
Det mener Østerby Landsbyråd, der efterlyser et regelsæt. Gennem de senere år
er det blevet stadig mere populært blandt foreninger og
initiativtagere til diverse aktiviteter at benytte kommunale lokaler til afholdelse af
møder.
Måske fordi kommunen
ejer attraktive faciliteter,
blandt de to bødehuse,
Østerby Servicecenter og
skolens lokaler, som kunne
benyttes gratis.

Hvem og hvilke formål?
Aktuelt har landsbyrådet

sagt nej til to forespørgsler
om gratis benyttelse af
Østerby Servicecenter - et
sundhedskursus og et salgsarrangement - da man ikke
havde retningslinjer for privates brug af servicecentret.
Og det kan være svært at
skelne mellem offentlige, alment nyttige arrangementer
og kommercielle formål.
Læsø Kommune har erkendt, at der bør udarbejdes
retningslinjer for udlån/udleje af kommunale lokaler.
Ét er, at kommunen ikke
skal stille lokaler gratis til rådighed og derved konkurrere med private virksomheder og foreninger, der er afhængige af lejeindtægter.
Noget andet er, at kommunen gerne vil undgå udgifter
til oprydning og rengøring
efter udlån af lokaler.

Forud for kommunalbestyrelsens møde havde administrationen forberedt en
række punkter, som skal afklares:
1. Til hvem og til hvilke
formål kan kommunale lokaler anvises vederlagsfrit?
2. Eventuelt til hvem og til
hvilke formål kan kommunale lokaler anvises mod betaling og i givet fald til hvilken takst?
3. Til hvem og til hvilke
formål kan anden kommunal støtte til arrangementer
lignende tilbydes?
Social og kulturudvalget
indstiller, at kommunale lokaler ikke lejes/lånes ud i
forbindelse med omsætnings skabende virksomhed,
at foreningslignende aktiviteter kan få adgang til kommunale lokaler mod beta-

Læsø Sommerskole er en af de private foreninger, der gennem flere år har fået dispensation til at låne
skolens samlingssal til kurser.

ling og at godkendte foreninger - efter retningslinjer
for folkeoplysning - har ret
til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit, såfremt der
er egnede lokaler. Den enkelte institution beskriver
selv regler.

Gerne gratis
Der var imidlertid delte meninger i kommunalbestyrelsen om formuleringen, specielt om begrebet ”foreningslignende aktiviteter”,
der kan tolkes på flere måder.
Per Bragt ville gerne sikre
sig, at det ikke bliver en last
for folk at mødes om en god
idé.
- Og hvad, hvis vi danner
en lille bitte forening, for eksempel Læsøs Vinsmagere?
Skulle jeg så betale for at leje
et kommunalt lokale? Det
synes jeg er urimeligt, lød
det fra Per Bragt.
- Det synes jeg nu ikke. Jeg
mener ikke, at alle foreningslignende
aktiviteter
skal have gratis adgang. Begrundelsen for at opkræve
en betaling er, at den skal
dække oprydning og rengøring. Kommunen skal have
eventuelle
omkostninger
dækket, erklærede Henrik
Autzen.
- Nogle kan godt rydde
pænt op. Men måske kan
man sende en regning, hvis
lokalet er blevet misligholdt? foreslog Lars Vilsen.
Folmer Hjorth Kristensen
gjorde opmærksom på, at
bødehusene blev opført med
en tilføjelse om ”brug til almene formål”. Han definerede dog ikke de almene for-

- Jeg synes, det er urimeligt at skulle betale leje i et kommunalt lokale, hvis det drejer sig om en lille forening, sagde Per Bragt.

- Det synes jeg ikke. Kommunen skal have udgifter til oprydning og
rengøring dækket, gav Henrik Autzen igen.
mål.
- De erhvervsdrivende i
Østerby samles i servicecentret for at drøfte kommende arrangementer. Det
vil jeg være ked af at skulle
betale for, indvendte Ole
Larsen.
Borgmester Tobias Johan-

sen konstaterede, at der
stort set var enighed i kommunalbestyrelsen - bortset
fra formuleringen, som skal
præciseres i social og kulturudvalget.

