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Af Kirsten Østergaard

kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

Brugergruppen, som er 
etableret i forbindelse med 
Life Læsø projektet, har nu 
fået formaliseret samarbej-
det med projektgruppen.

Der er aftalt jævnlige mø-
der, hvor brugergruppen vil 
blive orienteret om kom-
mende aktiviteter i Life pro-
jektets regi. Derudover er 
der en repræsentant for 
Læsø Natura 2000 Lodsejer-
forening i brugergruppen, 
som derved bliver holdt ori-
enteret om kommende akti-
viteter i lodsejerforeningen.

Brugergruppens formål er 
blandt andet at fungere som 
dialogforum, der kan være 
med til at formidle og infor-
mere om Life Læsø projek-
tet.

Hegn langs strande
På brugergruppens møder 

i juni og juli var placeringen 
af hegns tråd et væsentligt 
emne, specielt hvor dele af 
indhegningen løber langs 
med stranden.

I brugergruppen og pro-
jektledelsen er der enighed 
om, at eksisterende ad-
gangsveje til stranden ikke 
må afspærres med hegn. 
Derfor vil hegn langs strand-
arealer, hvor der er offentlig 
færdsel af en vis betydning, 
blive placeret, så den frie ad-
gang langs stranden ikke bli-
ver generet.

På strandarealer - typisk 
for den sydlige del af øen - 
hvor der ikke er bades, og 
hvor offentlig færdsel kun 
sker i meget begrænset om-
fang, har man besluttet, at 

hegn placeres i vandet, hvis 
særlige forhold gør sig gæl-
dende. 

- Placeres hegnet i vandet, 
vil der blive sikret passage 
ved eksempelvis låger eller 
stenter. Der vil ligeledes væ-
re skiltning, der orienterer 
om hvilke dyr, der går i ind-
hegningen, oplyser Sven 
Thyø fra brugergruppen.

Bekæmpelse af invasive 
arter

Senest har Life projektle-
der Hans Henrik Jørgensen 
orienteret brugergruppen 
om det hidtidige arbejde 
med bekæmpelse af vade-

græs. 
I den forbindelse besigti-

gede brugergruppen nogle 
forsøgsfelter i Sydvesten, 
hvor en universitetsstude-
rende har lavet forsøg med 
bekæmpelse af vadegræs. 
Brugergruppen så blandt 
andet et felt, hvor vadegræs-
set forsøgsvis er gravet væk. 
Det ser ud til at være den 
mest effektive bekæmpel-
sesmetode. I Bovet kan kvæ-
get derimod holde vade-
græsset nede.

På parkeringspladsen ved 
Stokken er udført forsøg 
med en såkaldt planteløfter, 
som i første omgang er ef-

fektiv til bekæmpelse af ryn-
ket rose.

Bekæmpelsen af vadegræs 
og rynket rose er midlerti-
digt stillet i bero, indtil det er 
endeligt afklaret, om alle 
nødvendige tilladelser og di-
spensationer er indhentet.

Indhegning i Klitplan-
tagen

Brugergruppen har for ny-
ligt drøftet og besigtiget ind-
hegningerne i Højsande og 
den planlagte indhegning af 
arealet omkring Foldgårds-
søen. Begge indhegninger er 
tænkt afgræsset med pri-
mært får.

Det satte samtidig en dia-
log i gang mellem Natursty-
relsen og jagtlejeren om de 
jagtmæssige aspekter om-
kring hegningen.

Fra brugergruppens side 
er der endvidere rejst tvivl 
om publikums lyst til at be-
væge sig ind i hegn, hvor der 
er dyr - får, kreaturer eller 
heste.

Dertil kunne Hans-Henrik 
Jørgensen oplyse, at der er 
gode erfaringer med græs-
sende dyr i områder med 
meget store rekreative inte-
resser, f.eks. ved Kalø Slots-
ruin og Hammershus på 
Bornholm. Også i Dyreha-
ven nord for København er 
der gode erfaringer, selv om 
hjortevildtet specielt i 
brunstperioden kan reagere 
over for publikum.

Foldgårdssøen
Indhegningen af Foldgårds-
søen har skabt uenighed i 
brugergruppen.

Nogle medlemmer har ik-
ke noget imod at lade Fold-

gårdssøen indgå i en stor 
indhegning. Andre gav ud-
tryk for det uheldige i at ind-
hegne Foldgårdssøen, der er 
et af de mest rekreative om-
råder på øen og et meget yn-
det tur mål.  

I modsætning til indheg-
ning af hele den centrale del 
at plantagen blev der fore-
slået et kompromis. Nemlig 
at stien rundt om søen bliver 
holdt uden for indhegnin-
gen. Derved får plantagens 
hjortevildtbestand også 
bedre mulighed for bevæ-
gelser i sydlig eller nordlig 
retning.

Aftalen er nu, at projektle-
delsen vil vurdere bruger-

gruppens holdninger om 
hegnenes indvirkning på 
vildtet.

Under besigtigelse af et 
område nær ved østkysten 
oplyste Hans-Henrik Jør-
gensen om planen for at ryd-
de området fra Jegensvej 
mod vest. Planen vil blive 
drøftet med lodsejerne i uge 
30.

Syd for Danzigmannvej og 
vest for hegnene på Syren bi-
beholdes den forholdsvis 
tætte bevoksning af træer. 
Det især er et ønske fra biav-
lerne, da stedet er perfekt 
som parringsområde til 
bierne.

Brugergruppe i funktion
Indhegninger i forbindelse med Life Læsø optager en stor del af dagsordenen

Sven Thyø repræsenterer Læsø Jagtforening i brugergruppen.

En stor del af de områder, der indgår i lodsejergruppens arealer er allerede blevet indhegnet, og flere hegn er på vej.

Life Læsø projektet er forbundet med Læsø Natura 2000 Lodsejer-
forening og en brugergruppe som dialogforum.

Brugergruppens er sammen-
sat af ni medlemmer:

Sven Thyø - Læsø Jagtfore-
ning 
Carl Johan Junge - Læsø Bi-
avlerforening
Freddy Worm Christiansen - 
Danmarks Naturfrednings-
forening
Peter Kirkemoe - Læsø Land-
brug
Flemming Strøm - Læsø Na-
tura 2000 Lodsejerforening
Poul Zinck Jensen - Læsø Ri-
de og Køreforening
Ole Lind - Naturbrugere/
MTB-cykel/motionsløb/ori-
enteringsløb
Henrik Autzen - Læsø Kom-
munalbestyrelse
Stine Pagel Hansen - Læsø 
Kommune, sekretær  

Yderligere oplysninger om 
Life projektet kan findes på 
projektets hjemmeside:

naturstyrelsen.dk/naturbe-
skyttelse/naturprojekter/li-
fe-laesoe/  

Fakta 
Brugergruppe 


