- den lysåbne natur afgræsses
- rydde skov, krat og opvækst
- bekæmpe rynket rose og vadegræs
- starte hedepleje ved afbrænding
- sikre ynglende vadefugle og terner
- sikre rastende ande- og vadefugle
- bekæmpe ræv, mink og krager
- skabe forståelse for Læsøs natur
- danne lokalforankret lodsejerforening

Indsatser
LIFE projektet arbejder med en vifte af
naturligt samhørende indsatser – der alle skal
medvirke til opnåelse af de fastlagte mål.
Helt centralt er dannelsen af en lodsejerforening til varetagelse af den fremtidige
arealdrift. Foreningen skal sikre den korrekte
pleje til glæde for såvel natur, lodsejere og
Læsø som samfund – også når LIFE projektet
slutter i 2017. Det er projektets mål, at foreningen vil kunne samle alle på øen om denne
meget vigtige opgave. Endvidere skal ryddes
skov og krat, opbygges husdyrbesætninger,
etableres hegn og bekæmpes såkaldte invasive arter. Store arealer med hede skal forynges ved afbrænding, der skal bekæmpes
skadevoldende vildt som f.eks. ræv og mink
for at beskytte og hjælpe de truede engfugle,
ligesom der stedvis skal genskabes naturlige
vandstandsforhold.

EU-LIFE er EU’s tilskudsordning
for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik..
Natura 2000 er betegnelsen
for et netværk af beskyttede
naturområder i EU. Områderne
skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er
sjældne, truede eller karakteristiske for EUlandene
LIFE Læsø på smartphone
Du kan med din smartphone
on-line få flere informationer
om projektet ved at skanne
QR-koden til højre. Pris og hastighed afhænger af din teleudbyder

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf: 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk
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LIFE+ projektmål for 2017 er at:

Endelig skal der informeres om projektets
formål og fremgang i
form af skiltning, foldere,
guidede ture samt på
projektets hjemmeside.

LIFE Læsø
- et naturprojekt
I samarbejde mellem Læsø Kommune og
Naturstyrelsen

Holtemmen, Højsande
og Nordmarken (Habitatområde nr. 10)

tidig med at grundlaget for fremtidig drift af
arealerne skal sikres. Projektet løber fra 2012 til
2017 og har et budget på ca. 16 mio. kroner.
Naturtyper
Begrundet i Læsø’s særlige tilblivelseshistorie med utallige strandvoldsdannelser, findes
mange af naturtyperne i en mosaik, sjældent
oplevet i Danmark.

Strandenge på Læsø og
havet syd herfor (Habitatområde nr. 9 samt
fulglebeskyttelsesområde nr. 10)

Arter
LIFE Læsø har endvidere som mål at gøre
noget særligt for en række fuglearter. Arterne
er alle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde på Læsø’s sydlige del.

Blandingen af strandenge, overdrev og hede

Natura 2000 områder danner ramme om LIFE-projektet
Klyde

Projektbeskrivelse
Den lysåbne natur på Læsø er helt enestående
– både i dansk og international sammenhæng.
Læsø kommune og Naturstyrelsen har derfor
i partnerskab, med 50 % støtte fra EU’s LIFE+
Natura program, sat sig som mål at naturgenoprette og bevare disse lysåbne naturtyper,
også som levested for truede fuglearter, sam-

Klithede i Højsande

Det gælder følgende ynglefugle - Alm. Ryle,
Klyde, Tinksmed, Hav– og Dværgterne samt
trækgæsterne - Mørkbuget Knortegås, Alm.
Ryle og Lille Kobbersneppe. Ynglefuglene
trues især af tilgroning og for mange rovdyr
medens rastefuglene primært trues af tilgroningen med bl.a. Vadegræs.

på den sydlige del, klitdannelser mod især
vest og øst samt store afblæsningsflader med
parabelklitter på Læsø’s nordlige del kan alene
beskrives som enestående.

Lyngafbrænding

Projektet vil arbejde med alle lysåbne naturtyper og ved rydning af skov og opvækst samt
etablering af afgræsning sikre dem for fremtiden. Også invasive arter som Rynket Rose og
Vadegræs breder sig og forarmer den naturlige
flora og dyrelivet – også her sættes der ind.

Gallowaykvæg

