Kort – og foreløbig – orientering vedr. Læsø Natura-2000 lodsejerforeningen A.m.b.a. - efter
ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt 18. december 2013.

Som bekendt fra tidligere orientering har bestyrelsen arbejdet med en lang række praktiske forhold
sideløbende med gennemførelsen af talrige forhandlinger med lodsejere vedrørende de helt præcise
betingelser og følger af et medlemskab. Det har været en meget positiv oplevelse og bestyrelsen kan
meddele, at vi endnu ikke har haft møder med negativ udgang og medlemskabet i foreningen stiger støt og
roligt.
Dette arbejde har også været ganske tidskrævende, hvilket desværre har medført at Henrik Autzen har set
sig nødsaget til at trække sig som formand og bestyrelsesmedlem, også begrundet i Henrik Autzens valg til
kommunalbestyrelsen. Det er med meget stor beklagelse, at bestyrelsen har taget denne besked til
efterretning og bestyrelsen vil har derfor været samlet for drøftelser af denne situation samt for fornyet
konstituering.
Bestyrelsen - og LIFE projektet - er Henrik Autzen stor tak skyldig for hans meget store engagement og
arbejdsindsats.
Bestyrelsen har konstitueret sig således med Henning Johansen som formand, Flemming Strøm som
næstformand og endvidere er Peter Singers (nuværende suppleant) indtrådt i bestyrelsen.

Sideløbende med medlemsforhandlinger pågår også forhandlinger med øens pengeinstitutter om
fremtidigt samarbejde. Endelig beslutning om valg af pengeinstitut forventes gennemført senest medie
januar.
Bl.a. som følge af forhandlinger med lodsejere har bestyrelsen set sig nødsaget til mindre ændringer i
forpagtningsaftalen, ligesom drøftelserne vedr. fastholdelse af ø-støtte og samtidig bortforpagtning til
lodsejerforeningen vil fordre mindre ændringer. Den nye forpagtningsaftale kan findes på denne
hjemmeside i begyndelsen af januar.
Foreningen har også haft forhandlinger med LandboNord vedr. de producentskifter og procedurer i
forbindelse hermed. Baggrunden for drøftelserne med LandboNord, er at de gennem en lang årrække haft
en meget stor del af øens støtteansøgere som kunder, hvilket sammenholdt med lodsejerforeningens
ønske om ensartethed og sikkerhed ved producentskifterne har ført til dette valg. LandboNord har bl.a.
derfor besøgt en del af både Læsø kommunens og Naturstyrelsens arealer og er påbegyndt arbejdet med at
producentskifte Naturstyrelsens.
Der er også med LandboNord aftalt tidsplan for perioden frem til afleveringstermin for fællesskemaet sidst i
april.
Dette betyder at foreningen nu planlægger kommende kontakter til lodsejere, således at der er absolut
sammenfald mellem såvel allerede indgåede lodsejeraftaler, hensigtsmæssige hegn, aftaler med dyreejere
og ressourcer til øvrig klargøring.

Foreningen vil derfor i nærmeste fremtid kontakte en kreds af lodsejere dette vedrørende, men også en
lang række lodsejere, der for nærværende ikke hjemtager tilskud. Her kan det være relevant at søge tilsagn,
således at sådanne arealer kan modtage tilskud fra 2015 og frem, samtidig med at dyreholdet da er
tilpasset det større areal i foreningen.

Bestyrelsen ser således frem til starten på 2014, hvor foreningen skal i drift og dermed vise sin
eksistensberettigelse.
Bestyrelsen vi gerne takke for den meget positive respons alle har mødt såvel ideen bag foreningen – såvel
som medlemmer af bestyrelsen med – det lover godt for fremtiden.

