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Året der gik

Her på falderebet af 2015 fremsendes et – desværre
– alt for sjældent nyhedsbrev. Det er fortsat vort mål
at fremsende disse nyhedsbreve kvartalsvis, men
dels på grund af barselsorlov for Stines Hansens
vedkommende og langvarig sygemelding for Hans –
H Jørgensens vedkommende, er dette mål langtfra
opnået. Vi bestræber os på at præstere langt bedre
fremover.

Dette andet år i foreningens tilværelse har været
præget af megen travlhed og indenfor alle områder af vort virke. Se også http://naturstyrelsen.dk/
naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/
lodsejerforeningen/

Landbrugsordninger og fællesskema
Fællesskema 2015 var en udfordring, dels begrundet i usikkerhed omkring ø-støtte ordningen,
generelt ændrede og / eller nye regler samt et
meget stort antal producentskifter til foreningen.
Samtidig ansøgte foreningen om betydelige tilsagn på plejeordningerne – dels som afløsning
for ældre tilsagn og dels nye i ikke tidligere ansøgte områder på øen og både hos eksisterende
og kommende medlemmer. Tilsagnsansøgningerne er udfærdiget i tæt samspil med de rydninger
af skov og krat, der foretages af LIFE Læsø projektet. Her sidst på året er alle vore ansøgte tilsagn blevet bekræftet af NaturErhvervstyrelsen.
Udbetaling af tilskud vedr. vort 2014 fælleskema
har været en meget langvarig affære og vi fik
først de sidste tilskudsudbetalinger i oktober
2015. Det har været økonomisk belastende for
vor drift samtidig med NaturErhvervstyrelsens
kontrol - og konsekvens af samme – på nogle af
de gamle plejeordninger har bidraget til usikkerhed omkring vor samlede økonomi. Vi kan her

sidst på året konstatere, at de underkendelser vi
har været nødsaget til at acceptere, har været
meget små, set i forhold til antallet af tilsagn og
de mange producentskifter fra lodsejere til foreningen.
Det er vort håb og forventning at vore 2015 tilskud kommer til udbetaling langt hurtigere og
forhåbentlig senest i 1. kvartal 2016.
Omkring ø-støtte er foreningen stadig begrænset
af 100 ha. reglen, hvorfor vi i nogle tilfælde stadig
indgår pasningsaftaler med medlemmer, der selv
søger via fællesskemaet. Som tidligere oplyst er
foreningen meget gerne behjælpelig med udarbejdelse af fællesskemaet i disse tilfælde .
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Møder
Som bekendt blev der 12. februar afholdt møde i Byrum forsamlingshus
med det sigte at fortælle om status på
såvel Lodsejerforening såvel som LIFE
Læsø projektet – og ikke mindst – for
at præcisere forskellen.

Læsø kommune den 30. april 2015 og
med deltagelse af ganske mange medlemmer. Dagsorden, formandens beretning, regnskab og budget samt resultatet af valg til bestyrelsen kan også
findes på vor hjemmeside.

Det var en særdeles god aften med
betydelig deltagelse. Hvis man ikke har
haft mulighed for at læse Læsø Postens artikel fra aftenen, kan den findes på foreningens hjemmeside.

Det skal dog nævnes, at Peter Singers
blev afløst af Erik Palsgaard ligesom
Læsø kommune fremover er repræsenteret af Johan Norden, og ikke Jan
Kjær, som bestyrelsesmedlemmer.
Som suppleant afløses Sven Thyø af
Jess Jessen-Klixbüll.

Generalforsamling blev afholdt på

Dyrehold

”stor
interesse fra
øens
dyreholdere”

Lodsejerforeningens egen besætning
af Galloway har nu vokset sig så stor
antalsmæssigt – ca. 420 stk. – at tiden
for en sortering af vore køer er kommet. Besætningen består i realiteten af
5 forskellige besætninger og ikke alle
dyr har vist sig lige hensigtsmæssige
at arbejde med. Dette, sammenholdt
med den store interesse fra øens dyreholdere, betyder, at vi nu vil sortere
andelen af moderdyr ned til et antal,
der sammen med opdræt passer til de
arealer, hvor især Galloway har fortrin
frem for andre racer.
Samtidig vil vi sandsynligvis indrette
vor besætningsdrift således at ungtyre
sælges til slutfedning som ½ årlige
umiddelbart efter indbinding.
Som i vinteren 2014/2015 vil en stor
del af flokken være at finde på Lyngholm, medens primært ungdyr vil være
på Møllergården og stadig under pasning af Flemming Strøm.
Som følge af besætningens størrelse

har der i løbet af året været samtaler
med andre på øen vedrørende kreaturhotel ordninger. Vi håber, dette vil blive
aktuelt i 2016, også således at vinterkvarterne kan placeres geografisk hensigtsmæssigt i forhold til sommerarealerne.
Foreningens besætning af får er i løbet
af 2015 overgået til Per Pedersen, der
fremover vil passe og indsætte besætningen i tæt dialog med foreningen.
Som i 2014 er forholdet mellem forskellige kreaturer, heste og får en stor
fordel for plejen af arealerne og foreningen ser frem til at kunne udnytte
denne mangfoldighed langt bedre i
fremtiden, også ved samgræsning.
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Medlemmer
Vi er i den glædelige situation at vi til stadighed
modtager henvendelser
omkring medlemskab fra
lodsejere og som sidste
år er udfordringen at få
alle registreret og tilsendt
kontrakter – værende
forpagtning eller pasningsaftaler.

nævnte sygemelding,
men i skrivende stund
arbejdes der målrettet på
opgaven. Bestyrelsen
påregner således, at
alle, der stadig måtte
mangle modtager deres
aftaler i løbet af januar
måned.

I 2015 har medlemskaber, arealer og dyr til rådighed for afgræsning
passet nogenlunde, dog
med et mindre antal dyr,
foreningen ikke så sig i
stand til at placere.

Da der jo for både lodsejere og forening er et
betydeligt økonomisk
aspekt i disse aftaler,
skal vi stærkt beklage
forsinkelsen og håber
samtidig på forståelse
herfor.

Arbejdet med at få kontrakter udsendt har været
stærkt hæmmet af før-

De lodsejere, der har
tilladt foreningen at
hjemsøge tilsagn på

deres arealer gældende for 2016 og frem vil dog
først modtage aftaleudkast i løbet af februar /
marts.
Lodsejere, der har modtaget, men endnu ikke returneret deres aftaler i underskreven stand, bedes
gøre dette snarest.
Som nævnt sidste år mangler foreningen stadig at
se en række lodsejere i de gamle fælleshegn, hvor
foreningen nu er økonomisk ansvarlig for vedligehold m.v., som medlemmer.
Disse lodsejere er sidst på året blevet tilskrevet
direkte og det er bestyrelsens håb, at vi snarest
kan mødes for en drøftelse og med det klare mål,
at alle modtagere af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, fremover også bidrager til plejen på disse arealer.

Afsætning
Foreningens samarbejde
med Fresh Food People
fik desværre en meget
hurtig afslutning, idet
firmaet ikke viste sig
solidt nok til at opbygge
og fastholde en stærk
kundekreds.
Der har derfor i årets løb
været diverse tiltag omkring afsætning, hvor der
samtidig har været et
stærkt ønske gående på

at kunne være leveringsdygtig med vort eget
kød, lokalt på Læsø.

samarbejde med Skagen
Food for deres økologiske Galloway besætning.

Disse forhandlinger foregår nu med en meget
stærk national aktør og
det er bestyrelsens håb
at 2016 bringer væsentlige fremskridt her.

Interesserede kan holde
sig orienteret om Skagen
foods produkter på;
https://skagenfood.dk/da
-dk

”Et mål at være
leveringsdygtig
med vort eget
kød, lokalt på
Læsø”

For at forfølge flere afsætningskanaler har
Naturstyrelsen etableret

LIFE Læsø projektet
Det kan være på sin
plads her i Lodsejerforeningens nyhedsbrev at
nævne lidt om LIFE projektet – en kort status
samt kig på 2016.
Der er i løbet af 2015
etableret nye – eller udskiftet gamle – hegn
forskellige steder på
øen. Der har stedvis
været kritik af disse, men
via Brugergruppens ind-

sats er resultatet blevet
acceptabelt for alle. I
2016 vil der blive udført,
og i tæt dialog med lodsejere og Brugergruppe,
nye hegn på Syren, Danzigmand og ved Jegends
Odde.
Rydninger af bevoksning
er i mindre skala sket på
Rønnerne, i Paradiset og
langs Egegårdsvej, medens de helt markante

rydninger er sket i området ved Jegends Odde.
Her har landskabet for
alvor og i meget tæt og
konstruktiv dialog med
alle lodsejere, skiftet
markant karakter.
I 2016 planlægger projektet rydninger i Højsande og, afhængig af interesse fra lodsejere, endvidere langs Egegårdsvej og Strandvejen.

Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.

Afbrænding af primært hede – men også græsarealer – lykkedes ganske godt i 2015 og med rimelige
arealer i klitplantagen og sydvesten. Det er projektets håb at 2016 vejrmæssigt giver bedre
muligheder, således at betydelige arealer kan afbrændes, i særdeleshed på Rønnerne.
I 2015 fik projektet stor hjælp fra en nyetableret gruppe af frivillige. Det er særdeles glædeligt, ikke
mindst, fordi afbrænding er begrænset til relativt få dage med egnet vejr, hvor der så er brug for rigtig
mange hænder.
Bekæmpelse af rynket rose fortsatte gennem 2015 og vil blive fortsat også i 2016, medens
bekæmpelsen af vadegræs måtte afbrydes i det sene forår 2015 på grund af myndighedsbehandling
og kritik fra offentligheden. Det er projektets håb, at der i 2016 kan lægges maksimale ressourcer ind
på netop bekæmpelsen af vadegræs. Projektpartnerne føler sig overbevidst om, at de planlagte
metoder kan føre til det målsatte resultat og derfor bør forfølges nu, hvor financieringen er til stede.
Også indsats omkring regulering af krage, mink og ræv pågår og for rævs vedkommende, særligt over
de næste måneder. Projektet har fået udvidet tilladelse til regulering og dette arbejde vil blive udført af
5 navngivne personer og alene på Naturstyrelsens arealer. Det er projektets håb at dette arbejde –
sammen med meget forbedrede levesteder – kan give vore ynglende vade- og vandfugle en tiltrængt
pause fra et til tider meget stort pres fra disse 3 arter, med større ynglesucces til følge
Endelig skal projektet se nærmere på 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.
Kontakt:

Projektleder Hans—Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen, Vendsyssel
hahjo@nst.dk eller 7254 3000
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