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Status
Foreningen er i skrivende stund halvejs gennem årets græsningssæson, der har været præget af til
tider stor nedbør—og dermed betydelig græsningsbehov.
Det er derfor vor opfattelse af alle dyreejere kan se frem til en solid tilvækst på deres dyr samtidig med
udførelse af naturplejen.
Der har været tale om ændring i udbinding, således at en del dyrejere har fået ny områder og det er
vort håb, at dette har været, og bliver, til glæde for alle — og ikke mindst, at vi kan holde de enkelte
flokke på de samme arealer, således at dyrene lærer dem og kende. Hermed udnyttes arealet langt
bedre og vi opnår samtidig større diversitet.
2016 har også været året, hvor store og ikke tidligere hegnede arealer er taget i brug. Det drejer sig om
områderne ved Jegens, Danzigmand og på Syren. Det kommer til at ændre det ved Jegens tidligere
lukkede landskab drastisk og vi hører det tegner til at blive en succes fra lodsejerside. Forhåbentlig vil
resten af Læsø og vore turister, også glædes ved resultatet.
I år afgræsses i foreningsregi 2.237 ha. og der er i alt ca. 2.000 kreaturer, heste og får på arbejde.
Sommeren har også budt på en nyhed — hyrdning af får uden for hegn — mere om det senere i dette
nyhedsbrev.
Se i øvrigt; http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/lodsejerforeningen/

Landbrugsordninger og fællesskema
Som nævnt i sidste nyhedsbrev afleverede
vi fællesskema 2016 i april på linje med
andre landbrugere.
Vi er blevet kontakte vedrørende enkelte af
de nyansøgte tilsagn, men er i øvrigt inde i
en stille periode på dette felt.
I august vil vi iværksætte kontrol af alle
arealer, således at vi kan sikre overholdelse af alle tilsagn.

I dette nummer:

Det betyder en fysisk kontrol af medlemmers arealer, og efter behov, slåning med
maskine.
Hvis nogle af vore medlemmer konstaterer
problemer med overholdelse af normalt
kendte tilsagnskrav på egne eller andres
arealer bedes man kontakte foreningen.
Foreningen påregner at få kontrolbesøg
efter sommer perioden — vi ser frem til
dette og en god dialog omkring vor indsats.
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Hyrdning—nyt i 2016
Stærkt drevet af ønsket om afgræsning af arealer uden for de eksisterende hegnede områder, iværksatte foreningen i samarbejde med LIFE projektet, Læsø kommune, Naturstyrelsen og Turistforeningen i forsommeren forsøg med hyrdning af får. Forsøget løber til udgangen af august.
Der er flere formål, dels et stærkt ønske om at præsentere en gammelkendt afgræsningsform med
naturformidling samtidig med afgræsning af arealer med problemarter som rynket rose og vadegræs.
Hyrdningen sker i sydvesten og inkluderer kystlinjen fra Fannemands færge til p-pladsen ved Sdr.
Nyland, Stokken og Sdr. Nyland.
Græsningen er sket på den måde at hyrden, Kasper, med hyrdehund, Kewin, har flyttet en flok af 75
Gutefår specifikt til de del-områder, hvor de 2 problemarter findes, samtidig med at græsning ikke sker
på andre arter, fx hindebæger.
Foreningen opfatter vort lille forsøg som en stor succes og håber rigtig mange gæster i området har
haft og vil få glæde af denne anderledes form for naturpleje.
Der er udgivet en lille folder og oplyses i øvrigt på færge og turistkontor om hyrdningen, ligesom der
på faste tider i løbet af dagen arrangeres ”show”.
Foreningens udfordring bliver nu at fortsætte dette arbejde fremover—som sædvanlig er økonomi et
tema.

Nye arealer
For nærværende pågår det drøftelser med lodsejere i sydvesten om hegning i tilknytning til allerede eksisterende hegn.
Disse ny og ret små hegn, vil i givet fald blive etableret i løbet af vinteren 2016 / foråret 2017.

”afgræsning
med hyrde og
hyrdehund i
sydvesten—
samtidig med
formidling og
information
om får
m.m.m.”

I LIFE regi er der også drøftelser med Borgergruppen om afløsning af et antal mindre
hegn i højsandeområdet i klitplantagen med et stort hegn. Dette vil så blive udstyret
med færiste og led for ridende trafik.
Denne drøftelse forventes afsluttet i løbet af efteråret.
Foreningen vil igen fremføre, at vi gerne modtager synspunkter på driften, herunder
vore hegn, både positive som mere kritiske — på forhånd tak.
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Medlemmer og andet
Helt naturligt er der alene tale om lidt aktivitet omkring nye medlemskaber i denne tid. Foreningen
vil være at finde på årets dyrskue og forhåbentlig
vil det betyde ny medlemmer.
I øvrigt vil vi i nærmeste fremtid kontakte en række
lodsejere, der ligger naturligt i forbindelse med
vore eksisterende medlemmers arealer, ligesom vi
ønsker at kontakte de få lodsejere på øen, der for
nærværende henter dyr fra fastlandet til afgræsning af deres arealer.Foreningen råder nu over så
mange dyr, at den trafik ikke længere er nødvendig ud fra et kapacitetsmæssigt synspunkt.
Pr. 1. august forlader Hans—Henrik Jørgensen sit
job i Naturstyrelsen og dermed også driftslederfunktionen i foreningen. Vi arbejder derfor lige nu
med stillingsbeskrivelse og forventer pr. 1/1-17 at
kunne ansætte ny driftsleder.
H-H Jørgensen vil på det varmeste takke for støtte
og opbakning til dannelse af foreningen fra både
lodsejere og dyreejere—det har været en fornøjelse — tusind tak.

Afsætning

”det er

Der arbejdes fortsat med afsætning og det er glædeligt at der lokalt på øen nu
kan købes lokalt kød.

kan nu købes

Interesserede købere at kød fra Læsø dyr kan i øvrigt kontakte foreningen—der
vil alt efter interesse være mulighed for køb af returslagtede dyr dette efterår.

Læsø”

glædeligt, atder
lokalt kød på

LIFE Læsø projektet
Som vanlig orienteres
der lidt i Lodsejerforeningens nyhedsbrev
om LIFE projektet – en
kort status samt kig på
efteråret 2016.
Lige nu pågår drøftelser
vedr. hegn og adgangsforhold i Højsandeområdet.
Rydning af bevoksning
er tilendebragt mod øst

på øen, og flisning af de
store træstakke vil ske i
august eller september,
afhængig af vejret.
De planlagte rydninger i
Højsande pågår stadig
og afsluttes først i løbet
af den kommende vinter,.
Projektet er i dialog med
lodsejere langs Strandvejen angående rydning
der. Disse vil forhå-

bentlig blive påbegyndt i august.
Det planlægges stadig at taget kontakt til
lodsejere langs Egegårdsvej vedrørende
skovgræsning og
eventuelle mindre
rydninger.

Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.
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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 har modtaget godkendelse, men samtidig er Fredningsnævnets afgørelse påklaget til Natur–
og Miljøklagenævnet.
Kystdirektoratet har behandlet sagen med godkendelse — denne er ikke påklaget.
Projektledelsen mødes medio august for at drøfte situationen og beslutte vedrørende fremtidig indsats.
I august / september starter projektet 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.
Som nævnt tidligere forlader projektleder Hans—Henrik Jørgensen Naturstyrelsen pr. 1. august. Det
forventes ikke at ny person kan tiltræde før tidligst 1. oktober.
I den mellemliggende tid varetages projektledelsen af Søren Møller Pedersen, der som bekendt tidligere har været involveret i LIFE projektet.
Kontakt:

Projektleder Søren Møller Pedersen, Naturstyrelsen, Vendsyssel
hsompe@nst.dk eller 7254 3000
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