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Lodsejerforeningen og driftsleder går hver til sit 

Lodsejerforeningen og driftsleder Jakob Altenborg har valgt at opsige samarbejdet efter enighed fra begge 

parter. Samarbejdet slutter som følge af forskellige forventninger til jobbet som driftsleder i foreningen. 

Lodsejerforeningen takker Jakob for hans tid og indsats som driftsleder og ønsker Jakob held og lykke i sit 

virke som konsulent. Lodsejerforeningen har igangsat processen med at finde en ny driftsleder til 

foreningen.  

Lodsejerforeningen kan forsat træffes på: tlf. 30 27 76 46 eller mail@storhaven.dk  

 

Foreningen netop nu 

 Årets kælvninger er gået godt og der er i alt født 67 nye kalve. 

 Der arbejdes på udbindingsplanen for 2017. 

 Hegnene er netop nu ved at blive gennemset og klargjort til den kommende græsningssæson af 

entreprenør Hans Jørgen Rafn. 

 Foreningen samarbejder med Læsø Kommune om at finde en fårehyrde til at afgræsse naturarealer 

udenfor hegn. 

Generalforsamling 2017 

Lodsejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag 25. april kl. 19.30 på Læsø Kommune i 

samlingssalen. Nærmere information og dagsorden kan ses på LIFE Læsøs hjemmeside:  

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/  

Forsinkelse af gallowaykød til foreningens medlemmer 

I sidste nyhedsbrev annoncerede vi et tilbud om en kødpakke til foreningens medlemmer. Vi må desværre 

meddele at kødpakkernes ankomst bliver lidt forsinkede, da dyrene er kommet lidt senere afsted til 

slagteriet end forventet. Foreningen vægter en høj kødkvalitet og vil derfor ikke forkorte perioden hvor 

kødet modnes for at kunne nå at levere kødpakkerne til påske. Kødpakkerne forventes i stedet at være klar 

i slutningen af april/start maj.  

Grundet forsinkelsen tilbyder Lodsejerforeningen de medlemmer som ikke har mulighed for at hente 

kødpakken på Læsø, at sende kødet til deres adresse. Medlemmer som har bestilt kødpakken får nærmere 

besked pr. mail.  

 

Forpagtningsafgift for 2016 

Forhåbentlig har de første af jer nu modtaget forpagtningsafgift for 2016 og de, der måtte mangler, vil 

modtage i løbet af de kommende dage. Vi henleder opmærksomheden på det forhold, at da 

lodsejerforeningen endnu ikke har modtaget alle tilskud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST), kan der 

efterfølgende blive tale om mindre justeringer af beløbet.  

Hvis Jeres afregning rejser spørgsmål, bedes i kontakte foreningen – tak. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/

