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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.
Nordmarken
Her på Læsøs nordkyst fremtræder den gamle
kystskrænt meget markant og for de geologisk
interesserede kan den fremvise meget flotte
lagprofiler, med sten, grus og sand samt Yoldia
leret nederst.
Mod øst kan man opleve den vindskabte Kridemandsdal. Dalen er en lang smal afblæsningsflade, blot i mindre målestok end det f.eks. ses
ved Holtemmen. Området er et af Læsøs ældste

og landskabet er præget af tidligere sandfygninger, der gennem århundrede har været
betydelige, således at nutidens naturtyper er
fattige og primært bevokset med lyng, revling
og græsser. Laver er også stærkt repræsenteret. Nogle af laverne er rester af den første
vegetation efter istiden.

Afbrænding

førte afgræsning med kreaturer skal fortsættes,
eventuelt nu delvis med får.
Netop her ved Banstenen er afgræsning en
særlig udfordring, idet det helt overvejende er
Vortebirk, der sår sig. Vortebirk har på de yderste grene vorte-lignende dannelser, der gør at

i området. Det gælder særligt, hvor lyngen er
blevet gammel og bl.a. derfor ikke er i stand
til at forynge sig ad naturlig vej. I det meget
næringsfattige område nord for kreaturhegningerne findes meget fine lavlandskaber, der
kun dårligt tåler færdsel. Her vil LIFE projektet
med skånsomme metoder fjerne Bjerg- og
Skovfyr.

Vellykket afbrænding af den gamle lyng giver
plads til nye lyngplanter

Nordmarken ved Banstenen er Natura-2000
udpeget. I dette område udfører LIFE projektet
rydning af fyr og især birk, således at de magre,
lysåbne naturtyper ikke gror til med træer samtidig med at den gennem mange år gennem-

Snekruslav er en af de mere sjældne lavarter man
finder i Nordmarken

kreaturer ikke så villigt spiser den, i modsætning til f.eks. vor anden birkeart – Dunbirk.
Det er derfor nødvendigt mekanisk at fjerne
vortebirken med års mellemrum. LIFE projektet planlægger også afbrænding af lyngarealer

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

English
Scan the QR-code to the right to access the english project leaflet on the
projectwebsite.
Deutsch
Scannen Sie den QR-Code auf der
rechten Seite, um die Deutsche
Beilage am die Web zuzugreifen.
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