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Medvind i lodsejer
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

Fødevareminister Dan Jørgensen har hidtil afvist at besøge Læsø.
Nu har han fået endnu en invitation.

Appel til
modvillig
minister
Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

TRODS GENTAGNE invitatio-

ner til fødevareminister Dan
Jørgensen, blandt andet fra
borgmester Tobias Johansen
og den nordjyske Venstre
politiker Kristian Andersen,
har ministeren endnu ikke
sagt ja til at besøge Læsø for
at ”rede trådene ud” i forbindelse med regeringens planlagte lukning af fiskepladser
i Kattegat.
Nu appellerer Læsø Fiskeriforening og A/S Læsø Fiskeindustri til Dan Jørgensen i et åbent brev med en ny
invitation, der netop har været offentliggjort i Fiskeritidende:

Invitation fra Læsø
Fødevareminister Dan Jørgensen,
Inden der træffes endelig
beslutning om udpegning af
lukkeområder i Kattegat, vil
vi meget gerne invitere dig
som ansvarlig minister til at
besøge Læsø.
I forhold til dine udsagn
under det politiske samråd,
er det helt afgørende, at vi
der lever af og med fiskeriet,
får en reel mulighed for at
forklare dig de faktiske og
forventede
konsekvenser
ved en lukning af de foreslåede områder øst og sydøst
for Læsø.
Vi er bestemt ikke enige i
din vurdering af, at der alene er tale om et ubetydeligt
tab af omsætning, og helt
konkret ønsker vi via vore fiskerikort at forklare, hvorfor
de udpegede lukkeområder
vil ødelægge eller lukke 20 –
30 procent af vore traditionelle fiskepladser rundt
Læsø.
Din påstand om at fiskeriet bare kan flyttes til andre
områder af Kattegat, er ganske enkelt udtryk for manglende viden om hvordan fiskeriet foregår.
Jomfruhummerne optræder aldrig på alle pladser
samtidigt, men kan som oftest kun fiskes på få fiske-

pladser ad gangen i en periode på 5 til 10 dage. Derfor er
det heller ikke muligt blot at
sejle andre steder hen i de
perioder, hvor fiskeriet foregår netop på de fiskepladser,
der vil blive lukket eller ødelagt af de foreslåede lukkeområder.
Derfor har fiskepladserne
stor betydning for alle, der
fisker i det nordlige Kattegat, men er naturligvis særligt vigtige i forhold til de lokale Læsø-fiskere, ikke
mindst dem, der har de mindre både, og som udelukkende har mulighed for
”dagfiskeri”.
I forhold til vores forsigtige vurdering af, at lukningerne vil reducere de lokale
landinger med minimum
20-30 procent bør du vel stille dig selv følgende spørgsmål:
Hvor vil en ung fisker med
ambitioner om egen båd bosætte sig fremover?
Vil han vælge Strandby,
Skagen eller Hirtshals hvor
fiskepladserne tæt ved land
ikke er lukket ned?
Vil han vælge Læsø hvor
store lukkeområder i væsentlig grad har begrænset
fiskerimulighederne uden
for Østerby Havn?
Borgmester Tobias Birch
Johansen, Læsø Kommune,
har af flere omgange - dels
pr. brev og dels via ”stedfortrædere” på det åbne samråd - forsøgt at få dig til
Læsø, og Læsø Fiskeindustri
inviterede dig allerede i januar 2014 til at komme herop, så du ved selvsyn kunne
få et indtryk af hvordan fiskeriet foregår, og hvorfor vi
kæmper så indædt for at bevare vores eksistensgrundlag.
Vi fik den tilbagemelding,
at et besøg ville blive indpasset ved lejlighed. Vi håber
virkelig at det kan lykkes
denne gang.
Med venlig hilsen
Brian Valentin,
Læsø Fiskeriforening
Gregers Jacobsen,
Læsø Fiskeindustri.

LÆSØ NATURA-2000 Lodsejerforening f.m.b.a. fik en
hård start i livet.
I februar 2014 blev Læsø
Lodsejerforening oprettet
som et F.m.b.a. Før den periode var foreningen i en kort
periode et A.m.b.a, men
SKAT mente ikke, at foreningen kunne opfylde alle krav
til den konstruktion, og derfor blev den nuværende konstruktion en realitet.
Det nævnte formanden,
Henning Johansen, da han
aflagde beretningen på generalforsamlingen i torsdags.
Der var adskillige andre
forhindringer, der skulle
overvindes i årets løb.
-Vi ansatte en bogholder,
som skulle bistå driftsleder
Hans Henrik Jørgensen med
medlemskartotek, kontrakter mv. Det tog lang tid for os
at se, at det ikke virkede. Det
gav så meget bøvl, at vi valgte at lade revisionsfirmaet
BDO hjælpe os videre, og nu
kører det, sagde formanden.
Lodsejerforeningens medlemmer stiller deres arealer
til rådighed for foreningen,
der skal sørge for at søge de
mulige tilskud hjem og til
den opgave er det nødvendigt med ekstern rådgivning.
-Oprindelig havde vi LandboNord, men vi skiftede til
AgriNord, blandt andet fordi
den rådgiver, vi var tilknyttet og som havde det nødvendige kendskab til vores
meget omfattende ansøgning, fratrådte LandboNord,
sagde Henning Johansen.
Reglerne om ø-støtte blev
ændret i løbet af året og
Lodsejerforeningen søgte og
håbede på dispensation i
forhold til reglen om maksimum 100 hektar pr. ansøgning.

-Vi fik ikke dispensation.
Det betyder for de medlemmer, som kan udnytte ø-støtten, at de selv søger og vi har
tilbudt medlemmerne, at vi
udfylder og står inde for, at
papirerne bliver udfyldt korrekt.
-Vi har brugt lang tid,
sommetider alt for lang tid
på at få enkelte lodsejere,
som hegnsmæssig lå i vejen,
hvis de ikke var med i fællesskabet. Den tid har vi brugt,
fordi vi ikke ønskede mange
små hegn. Nogle steder er vi
nået til enighed med lodsejere, andre steder har vi hegnet parceller ude, fordi folk

ikke ønskede at være med.
Det samlede billede er, at vi
langtfra har fået det vi ønskede, men også at vi har fået flere med, som vi aldrig
havde turdet håbe på, pointerede formanden.

Positiv holdning
-Alle har været positive over
for ideen om fællesansøgninger og afgræsning, hyrdning af dyr osv., men det er
også klart, at folk har deres
egne individuelle regnestykker på udgifter og indtægter
på deres jord, hvilket vi naturligvis respekterer, sagde

Henning Johansen.
-Vi noterer os med glæde,
at flere og flere dyreholdere
har bedt om at få deres dyr
til at afgræsse på natura
2000 arealer. Det betyder at
størrelsen på vores besætning er ved at have den størrelse den skal, for at sikre, at
alle indhegnede Natura
2000 arealer kan afgræsses.
Der har endnu ikke været
meget fokus på salg af kød
fra besætningen, men det
kommer der nu.
-Vi har haft kontakt med
et lille nystartet firma, Fresh
Food People. Det har ikke
været en ubetinget succes,

Lodsejerforeningens gallowaybesætning har været i vinterkvarter hos Flemming Strøm, men i løbet af få dage skal de på græs på Natura
2000 arealerne.
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foreningen
Der var stor opbakning til lodsejerforeningens generalforsamling, der blev afholdt på
kommunekontoret i torsdags.

da de økonomisk ikke kunne
løfte opgaven, men vi har
lært lidt af det. Hans-Henrik
Jørgensen har dyrket sine

kontakter til Skagen Food og
vi har lige fået lavet en prøveslagtning, som Skagen
Food var glade for.

-Samtidig arbejder vi lokalt med restauranter og
med SuperBrugsen om salg
af kød på Læsø. Vi regner
med, at 2015 bliver et prøveår, men til næste år vil vi
have styr på afsætning af
kød, erklærede Henning Johansen.
19 af de 27 medlemmer
var mødt op på generalforsamlingen og de genvalgte
Morten Pihler og Lasse
Grønberg Jensen til bestyrelsen, mens Peter Singers,
der tidligere kom i bestyrelsen som suppleant for Henrik Autzen, ikke ønskede at
genopstille. Han blev afløst
af Erik Palsgaard.
Driftsleder Hans-Henrik
Jørgensen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 158.000 kr., som
generalforsamlingen godkendte Budgettet for 2015
blev også gennemgået og taget til efterretning.
Kontingentet blev godkendt med 50 kr. for indmeldelse, 500 kr. om året for aktive medlemmer, dog 250
kr. for medlemmer med op
til fem hektar og 250 kr. for
passive medlemmer.

Kommunaldirektør Johan Norden er Læsø kommunes repræsentant i lodsejerforeningen.

Østerby Landsbyråd samler borgerne
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

ØSTERBY LANDSBYRÅD er om-

drejningspunkt for en lang
række af de aktiviteter, der
foregår i og omkring Østerby
Servicecenter.
En lille flok ildsjæle har siden 2003 drevet og passet
Østerby Servicecenter og
året rundt er aktivitet i huset.
Det kom frem i foreningens beretning, der blev
fremlagt af formanden, Kent
Kristiansen.
En længe ventet pengeautomat kom på plads i årets
løb og flere ny tiltag med foredrag om færdselslære,
hjertecafe og en husflidsgruppe, blandt andet med
knipling, blev etableret.
-Desværre måtte vi nedlægge et hold med strik for
børn. Skolereformen har
gjort det umuligt at have eftermiddagshold, men der er
stadig på programmet, nu
sammen med kniplepigerne
om tirsdagen, sagde formanden.

En række foreninger holder deres møder og generalforsamlinger i Østerby Ser-

vicecenter, der har fået både
projektor og teleslynge installeret i årets løb.

-Kommunalbestyrelsen
har diskuteret, hvordan de
kommunale lokaler må be-

nyttes og om det skal koste
noget. Det er der tilsyneladende ikke enighed om i

Kommunalbestyrelsen.
I
hvert fald skal sagen behandles igen og vi ved derfor
ikke, hvad det ender med,
sagde Kent Kristiansen til de
11 fremmødte medlemmer.
Både Kent Kristiansen og
Bitten Johansen blev genvalgt og Mette Pedersen blev
valgt som suppleant. I sidste
periode lykkedes det ikke at
finde en revisor, men for det
kommende
regnskabsår
blev Lars Gammelgaard
valgt. I bestyrelsen sidder
også Helle Jensen, Inge Radoor Nielsen og Vibeke Kristiansen.
Regnskabet blev godkendt
med et overskud på godt
13.000 kr.
Generalforsamlingen behandlede og godkendte også
Østerby
Servicecenters
regnskab. der viste et overskud på 5000 kr.

Kent Kristiansen fremlagde beretningen på Østerby Landsbyråds generalforsamling.
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