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Status
Foreningen oplevede gennem 2015 stor tilgang af nye medlemmer, helt overvejende mod øst ligesom
flere dyreejere viste interesse for at afgræsse for foreningen.
Medlemstallet har passeret de 100 og arealmæssigt er vi på ca. 2.250 ha. – dels i form af forpagtede
arealer og dels på pasningsaftaler. Sidstnævnte primært, hvor et medlem selv ønsker at søge tilskud
fra NaturErhverstyrelsen.
Økonomisk endte 2015 rimelig tilfredsstillende, idet regnskabet udviste et overskud på ca. 395.000,efter indregning af tilgangen af de foreningsejede kreaturer samt deres skattemæssige værdi.
Ser vi alene på driften blev årets resultat et underskud på ca. 100.000,- kr.
Bestyrelsen finder dette resultat acceptabelt set i lyset af de mange udfordringer her i foreningens første leveår og har derfor en god forventning vedrørende den fremtidige udvikling.
Det erkendes dog at foreningen skal sigte efter robust konsolidering.
Alle medlemmer har allerede modtaget regnskab 2015 og vil sammen med dette nyhedsbrev modtage
kortfattet referat fra foreningens generalforsamling samt budget 2016.
Se også http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/lodsejerforeningen/

Landbrugsordninger og fællesskema
I skrivende stund er vort fælleskema 2016
sendt til Naturerhvervsstyrelsen. Skemaet
er et udtryk for at vi efterhånden nærmer os
en situation, hvor tilgangen af nye arealer –
og dermed ansøgning om nye tilsagn –
svinder ind.
Vi er derfor nu i en fase, hvor vi kan tilrette
marker og få en mere overskuelig ansøgning fremover.

I dette nummer:

Vi benytter som tidligere år AgriNord som
konsulent og arbejdet med fællesskemaet
foregår i tæt samarbejde mellem dem og
vor driftsledelse.
Kort fortalt indeholder vort fælleskema
2016 følgende tal;
MVJ tilsagn på ca. 1.600 ha.
Grundbetaling på ca. 150 ha.
Ø-støtte på 100 ha. (begrænset af loft)
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Dyrehold og udbinding 2016
Vi står umiddelbart foran udbinding og situationen er, at vi har tilstrækkelig med dyr – kreaturer, heste
og får – til at dække behovet. Da foreningen samtidig har fundet det nødvendigt at fastholde vor egen
besætning på et antalsmæssigt højt niveau, så vi ikke risikerer en mangel i forhold til de tilsagn vi skal
opfylde på arealerne, har udfærdigelse af udbindingsplan været en udfordring. Bestyrelsen vil derfor
straks efter udbinding vurdere på størrelsen af vor egen besætning og fastlægge plan for dens fremtidige udvikling.
Allerede nu er det dog besluttet af en større del af vore køer ikke kommer til tyr i indeværende sæson
og derfor kan benyttes til afgræsning på de nyligt skovryddede og hegnede arealer. Her er der typisk
brug for rutinerede afgræssere i de første år.
Det er også besluttet at vore tyrekalve fra denne sæson sælges til opfedning straks efter indbinding til
efteråret.
Som tidligere år blev der i efteråret 2015 bedt om tilmelding til afgræsning i de gamle fælleshegn og
generelt samt afholdt møde vedr. sæson 2016 i Byrådssalen på Læsø kommune. Mange havde fundet vej til mødet og flere nye dyreejere ønskede at afgræsse for foreningen samtidig med at enkelte
også har udvidet deres dyrehold.
Der udbindes følgende på de af foreningen forvaltede arealer;
Kreaturer, ca. 1480
Heste, ca. 250
Får, ca. 350

Nye arealer
”fortsat
meget stor
interesse for
deltagelse
blandt øens
dyreholdere”

Udover vedligeholdelse og fornyelse af eksisterende hegn vil der for denne sæson
især være forandringer i områderne Jegends, Danzigmand og Syren.
Lodsejerforeningen har her oplevet en meget stor medlemstilgang efter LIFE projektet
sidste år fjernede skov, klargjorde og hegnede arealerne på i alt ca.170 ha.
Der er i alle nye hegn opsat låger og led i overensstemmelse med lokale ønsker og
der vil blive skiltet med oplysninger omkring dyrehold m.v.
Det er foreningens håb at både fastboende og gæster på øens vil glædes over dyrene og den naturpleje de udfører på de mange arealer – selvom hegnene for nogle vil
virke begrænsende på den frie færdsel. Vi arbejder bevidst med omgængelige dyr, så
hvis man som besøgende i hegnene opfører sig hensigtsmæssigt, er der ikke en risiko. Som tidligere skal vi dog indskærpe at løse hunde og husdyr er en meget dårlig
cocktail og derfor ikke må forekomme.
Hvis man som besøgende har ønsker / forslag til vor forvaltning af arealerne – dyr og
hegn med videre – hører vi meget gerne.
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Medlemmer
Som nævnt har vi oplevet en stor interesse for
medlemskab, især fra øens østlige geografi. Det er
vi meget glade for - også fordi mange nye er lodsejere med en meget stor interesse i naturpleje og
øen flora og fauna.
Samtidig nærmer vi os en situation, hvor tilgangen
af medlemmer vil falde, idet vi stort set har de relevante naturplejekrævende arealer dækket, enten
selv eller fordi andre med bestående aftaler mellem lodsejer og dyreejer varetager driften.
Foreningens arkiv er nu også på plads og det er
vort håb at alle medlemmer efterhånden vil opleve
en mere professionel administration fra vor side.
Driftsledelsen vil dog gerne fremkomme med et
ønske gående på at alle medlemmer, der endnu
ikke har oplyst kontonummer til foreningen, snarest retter henvendelse. Vi har stadig i forbindelse
med driften for 2015 u-afregnede forpagtningsafgifter til enkelte medlemmer – de penge skal gerne
overføres til Jer snarest.

Afsætning
Der har været arbejdet hårdt med forskellige tiltag vedr. afsætning af Læsø-kød,
men vi må nok se i øjnene, at vi endnu opfattes som mindre interessante for
den større aftager.
Vi har som vor formand udtrykker det – ”ikke gjort os fortjent til særbehandling”.
Forhåbentlig kommer der en udvikling med et Læsø-brand på sigt og med afsæt
i den gode historie.
Glædeligt er det dog, at der blandt øens dyreejere arbejdes med lokal afsætning. Lokale restauratører kan derfor tilbyde en vifte af produkter samtidig med
muligheden for handel direkte til private.

”Det er stadig
Et mål at være
leveringsdygtig
med vort eget
kød, lokalt på
Læsø”

En enkelt blandt foreningen medlemmer afsætter også kreaturer gennem
Skagenfood - interesserede kan holde sig orienteret på deres hjemmeside https://skagenfood.dk/da-dk/ekstravarer/koed/galloway-oksekoed-fralaesoe

LIFE Læsø projektet
Som vanlig orienteres
der lidt i Lodsejerforeningens nyhedsbrev
om LIFE projektet – en
kort status samt kig på
de kommende måneder
af 2016.
Den megen debat og
kritik omkring de mange
hegn og deres udførelse er via Brugergruppens indsats faldet til ro
og projektet er inde i en
god fase med bred dia-

log omkring løsninger.
Lige nu pågår drøftelser
vedr. hegn og adgangsforhold i Højsandeområdet.
Rydning af bevoksning
er tilendebragt mod øst
på øen, dog resterer
flisning af de store træstakke i løbet af sensommeren. De planlagte
rydninger i Højsande er

delvis afsluttet og
projektet er i dialog
med lodsejere langs
Strandvejen angående rydning der. Der
vil også blive taget
kontakt til lodsejere
langs Egegårdsvej –
her for en snak vedr.
skovgræsning og
eventuelle mindre
rydninger.
Afbrænding af hede-

Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.
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og græsarealer er lykkedes særdeles godt her i begyndelsen af 2016. Det er brændt i alt ca. 360 ha.
på Bløden Hale, Syren, Jegends, Danzigmand og på Rønnerne.
Som sidste år fik projektet meget stor fra den frivillige gruppe. Det er projektet meget taknemmelig for.
Bekæmpelse af rynket rose og vadegræs har ligget stille begrundet i myndighedsbehandling af dispensationsansøgninger.
Der har været afholdt et meget positiv møde med Fredningsnævnet og med stor lokal deltagelse. Projektet forventer at høre endeligt fra Fredningsnævnet i den nærmeste fremtid.
Kystdirektoratet behandler sagen vedr. strandbeskyttelseslinjen og også her håber projektet på en
snarlig behandling.
Uanset behandlingstid hos myndighederne kan projektet tidligst iværksætte indsats efter afslutning af
fuglenes ynglesæson.
Indsatsen omkring regulering af krage, mink og ræv fortsatte gennem vinterhalvåret og blev udvidet til
også at omhandle afskydning af ræve om natten.
De udpegede reguleringsjægere har brugt megen tid og lykkes godt med den svære opgave. Det er
projektet opfattelse, at antallet af ræve og mink efterhånden er relativt begrænset, hvorimod der stadig er et betydeligt pres fra krager, skader og store måger.
I 2016 skal projektet også starte det fysiske arbejde med sløjfning af et stort antal grøfter. Dette primært i klitplantagen, men afhængig af tilladelse også hos private, og med det sigte at genskabe mere
naturlige vandstandsforhold, hvor dette ikke har betydning for den almindelige bortledning af overfladevand.
Kontakt:

Projektleder Hans—Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen, Vendsyssel
hahjo@nst.dk eller 7254 3000

LÆSØ NATURA 2000 LODSEJERFORENING F.M.B.A.
Bestyrelse:
Formand Henning Johansen
Næstformand Flemming Strøm

Bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Grønberg Jensen
Morten Pihler
Erik Palsgaard
Lillian Kristensen
Hans—Henrik Jørgensen (driftsleder)

LÆSØ NATURA-2000 LODSEJERFORENING F.M.B.A.

v/ Henning Johansen
Storhavevej 4
9940 Læsø
CVR nr. 32341853
Mail:
mail@storhaven.dk

