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Projektinformation
Den lysåbne natur på Læsø er helt
enestående – både i dansk og international
sammenhæng.
Læsø Kommune og Naturstyrelsen har
derfor - 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 samtidig 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.
Bløden Hale
Du er nu kommet så langt ud ad Bløden Hale
som du kan komme og er dermed nået til noget
af det yngste land på Læsø. Området er meget
dynamisk og under stadig tilvækst, idet der tilføres sand fra øens nordkyst langs østsiden syd
for Syrodde. Bløden Hale er et fed, der foreløbig
begrænses i sin udstrækning af strømrenden
Løbet, der forbinder Kattegat med Bovet bugt.
Endvidere findes Knotterne, som er to mindre

øer vest for selve Bløden Hale. Området er fredet, Natura-2000 udpeget og tillige Vildtreservat.
Klitterne mod øst er nu knapt så dramatiske og
hele området er præget af dynamik og sandfygning. Stedvis også af en vis frodighed begrundet i de store tangmængder, der typisk opskylles langs kysten.

sig netop i det område, hvor både vadefugle og
fiskeyngel søger føde og har opvækstområder.
En anden vigtig problematik er offentlighedens
adgang, og samtidig hensyntagen til de mange
fugle.
LIFE projektet vil derfor på denne del af øen
arbejde med begrænsning og bekæmpelse af
både Rynket Rose og Vadegræs, der ikke må få

Området er vigtigt for Havterne og Klyde, og
her kan der, afhængig af årstid opleves store
flokke af dyk- og svømmeænder samt vadefugle, ligesom Vandrefalk tit ses. I vinterhalvåret
vil en tur sikkert byde på et møde med den
tillidsfulde fugl Mørkbuget Knortegås, der kan
optræde i store flokke.
Området er begyndelsen til det meget store
fladvandede område, der strækker sig syd for
Læsø. Et område der bl.a. har meget stor vigtighed som opvækstvand for fiskeyngel.
Bløden Hale har flere naturplejemæssige udfordringer. Dels Rynket Rose og dels Vadegræs.
Sidstnævnte er en relativ ny art på Læsø. En
art, der desværre optræder meget invasivt i
overgangen mellem land og vand, hvor der
samtidig er rimelige læ forhold. Planten, der
ikke er hjemmehørende i Danmark, etablerer

arbejdet med Rynket Rose sker i tæt samarbejde med både Københavns Universitet og internationale netværk.
Justering af eksisterende hegn samt fastholdelse af afgræsning er et andet meget vigtigt
element, ligesom afbrænding af både Bløden
Hale og Knotterne vil foregå med mellemrum.

Himmel og hav kan opleves for enden af vejen ud
til Bløden Hale

fodfæste i dette område.
Arbejdet med Vadegræs er her i begyndelsen af
projektet stadig på forsøgsstadiet, men det er
dog klart, at fjernelse af plantens overjordiske
dele giver gode resultater. Dette arbejde, samt

Digital formidling
Ved at skanne QR-koden kan du
med din smartphone online få
flere oplysninger om projektet
på dettes hjemmeside. Pris afhænger af din internetudbyder
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Scan the QR-code to the right to access the english project leaflet on the
projectwebsite.
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rechten Seite, um die Deutsche
Beilage am die Web zuzugreifen.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

