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Lodsejerforeningen på egne ben fra 2017

Netop nu er processen om at finde en driftsleder der kan varetage driften af lodsejerforeningen i fuld
gang. Hidtil har Naturstyrelsen bistået med driften, men fra januar 2017 skal den nye driftsleder stå for
de forpagtede arealer, deres afgræsning, dyreholdet samt ansøgninger om tilskud. Naturstyrelsen vil dog
forsat være involveret i Lodsejerforeningen gennem bestyrelsesarbejde.

LIFE Læsø netop nu
Rydninger:
Der er i foråret og sommeren 2016 foretaget rydning af træer på naturarealerne på Læsø. Rydningerne har
til formål at genskabe og sikre at de lysåbne naturarealer som heder, klitter og strandenge ikke bliver til
skov. På nuværende tidspunkt er der ryddet ca. 800 ha tilgroede naturarealer på Læsø i LIFE-projektets
levetid.
Rydningerne i 2016 er foretaget på Naturstyrelsens arealer ved Foldgårdsøen samt på Strandvejen,
Danzigmann, Syren, Jegens og Egegårdsvej i samarbejde med private lodsejre. I løbet af efteråret er
størstedelen af det skovede træ blevet flishugget.
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Hegn
Der er i løbet af vinteren og foråret 2016 sat nye hegn ved Jegens og Danzigmann, og arealerne blev
afgræsset for første gang i år.

Langs hegnslinjen ved Foldgårdsøen ses effekten af gallway kvægets afgræsning. Indenfor hegnet er bides genvæksten af
birken mange steder ned mens den udenfor hegnet tydeligt
skyder igen.

Skovet træ ved Foldgårdsøen afventer flisning

Bekæmpelse af rynket rose og vadegræs
De invasive arter Rynket Rose og Vadegræs truer de naturlige plante- og dyrearter som er tilknyttet de
lysåbne kystlandskaber, og det er derfor et mål i LIFE-projektet at bekæmpe de invasive arter.
I sommers kunne fårehyrden Kasper Ledet Hansen ses i den sydlige del af Læsø med sin hund Kevin og 70
får. Hyrdningen var et forsøg på at afgræsse arealer med Rynket Rose og Vadegræs for at mindske
frøspredningen og udbredelsen af arterne. Fårehyrden Kasper Ledet Hansen kunne over sommeren også
opleves som naturguide, hvor han fortalte om LIFE-projektet og arbejdet med fårene.
Den nuværende status på bekæmpelsen af Vadegræs og Rynket Rose er at aktionen er sat i bero. Årsagen
hertil er at LIFE-projektet afventer afgørelse af klager i Natur- og Miljøklagenævnet over Fredningsnævnets
dispensation til bekæmpelse af Vadegræs og Rynket Rose.
Afbrænding af naturarealer
Afbrænding af naturarealer har været en stor succes i 2015 og 2016. Der er i LIFE-projektet afbrændt 566
ha naturarealer, hvoraf 510 er afbrændt i 2015 og 2016. De nyeste afbrændinger ses særligt ved Jegens,
Danzigmann og Bløden Hale. Det flotte resultat af afbrændingerne skyldes ikke mindst gruppen af frivillige
som har deltaget i afbrændingerne, og LIFE-projektet takker derfor de frivillige for deres store indsats.
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På de brændte flader ved Jegens imellem de gamle og afbrændte lyng ses den nye hedelyng, klokkelyng og hjælme fremspire igen.

Infrastruktur
I september blev etableret en stangvej fra Hornfiskrønvej til Fuglsangsøen med tilladelse fra
Fredningsnævnet. I stangveje er nedgravet træstammer der fungerer som et fundament, hvilket gør det det
er muligt at anlægge veje våde områder.
Udbedring af veje efter flishugningen igangsættes indenfor en nærmere fremtid.
Regulering af ræv, krage og mink
I vinteren 2016 er kunstgravene til ræve tilset. Yderligere er der placeret skydestiger strategiske steder i
landskabet og ræven er reguleret ved hjælp af ådsler. Fem frivillige på Læsø regulerer arterne og LIFEprojektet skylder derfor de frivillige en stor tak for deres indsats.
Genskabelse af naturlig vandstand
Aktionen igangsættes i 2017 og omhandler lukning af grøfter i plantagen på Naturstyrelsens arealer.
Lukning af grøfterne resulterer i en vandstandsstigning som skal bidrage til at mindske tilgroning med træer
og buske samt til at sikre de naturtyper, der er afhængige af den høje vandstand. Lukningen af grøfter vil
som udgangspunkt foregå ved at kaste den tidligere opgravede jord tilbage i grøfterne og vurderes ikke at
påvirke andre lodsejere end Naturstyrelsen.
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Brugergruppen
Brugergruppen mødtes onsdag d. 23. november på Skovgård. På mødet blev den nye projektleder Ellen
Marie Tranekjær Leed præsenteret og der blev orienteret om status på nuværende og kommende aktioner
i projektet. Derudover havde brugergruppen mulighed for at komme med input til udformningen af et nyt
storhegn i Højsande som er finansieret gennem regeringens naturpakke.

Ny projektleder til LIFE Læsø
Kære alle interesserende og involverede i LIFE Læsø
Mit navn er Ellen Marie Tranekjær Leed og jeg er startet som ny projektleder på LIFE-projektet d. 1. november 2016. Jeg er derfor
glad for muligheden for at introducere mig selv i nyhedsbrevet.
Når jeg fortæller folk om mit nye job med LIFE-projektet på Læsø, er det første spørgsmål som regel om jeg er søstærk – og jeg
måtte være dem svar skyldig. Allerede på min anden arbejdsdag gik turen dog til Læsø og jeg erfarede hurtigt, at nordøstenvinden
fik Læsøgrisen til at vippe gevaldigt så både passagerer og menukortene på bordende måtte ligge sig ned. Men takket være gode
råd til hvordan søsyge bedst undgås, kan jeg indtil videre erklære mig rimelig søstærk.
Den vippende færgetur til Læsø var bestemt turen værd, for på Læsø mødte mig flotte landskaber og spændende historier. Jeg ser
meget frem til at lære Læsø bedre at kende samt at forsætte det store stykke arbejde som allerede er udført i LIFE-projektet for at
bevare Læsøs natur. Ikke mindst ser jeg frem til at møde alle involverede og interesserede i projektet over mødebordet eller i
gummistøvlerne.
Min manglende erfaring med gyngende færger afslører nok at jeg fra fastlandet. Helt præcist er jeg opvokset i Aarhus-egnen, men
har altid haft en forkærlighed for det nordjyske, og det er også her min interesse for naturen er opstået. Det er derfor med stor
tilfredshed at jeg nu har bosat mig i Hjørring.
Jeg kommer fra et job hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i Sydjylland hvor jeg arbejdede med skovloven, som har til formål
at passe på de danske skove. Det er dog ikke fremmed for mig at arbejde med den nordjyske natur, for under min uddannelse til
Skov- og Landskabsingeniør har jeg arbejdet med naturpleje hos både hos Naturstyrelsen Thy og i nordjyske kommuner. Nu glæder
jeg mig til at arbejde med LIFE-projektet på Læsø.
Ellen Marie Tranekjær Leed
Tlf. 72 54 39 03
E-mail: ellee@nst.dk

LIFE Læsø takker for årets samarbejde ønsker alle en god afslutning på år 2016

4

