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LIFE Læsø netop nu
Bekæmpelse af invasive arter:
Der er gennem 2017 foretaget bekæmpelse af invasive arter. LIFE projektet har fra start haft en målsætning
om at bekæmpe udbredelsen af Rynket Rose og Vadegræs.
Naturstyrelsens arealer i Sydvesten har været testområde for vadegræsbekæmpelsen, hvor indsatsen er
sket med nedgravning af vadegræsforekomsterne i området. Der er samtidig sket en afmærkning af
nedgravningsstederne.
Der har gennem længere tid været fokus på, hvordan områderne med nedgravet vadegræs stabiliserer sig
eller ej. Flere har, blandt andet via Brugergruppen, udtrykt bekymring for dannelsen af bløde huller. Som
følge deraf har der været afholdt brugergruppemøder om fremgangsmåden før indsatsen og efterfølgende
evalueringer af områderne efter indsatsen. Her har nedgravningsområderne bl.a. været testet ved at gå,
ride og køre henholdsvis ATV og traktor hen over områderne. På de testede strækninger var der ikke tegn
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på dannelse af bløde huller, og LIFE-projektet aftalte med brugergruppen, at arbejdet kunne forsætte i
Sydvesten.
Huller med nedgravet vadegræs afmærkes og udviklingen følges over en periode. Når hullerne er stabile,
fjernes afmærkningen.
Indsatsen mod Rynket Rose er fortsat med både slåning og brug af planteløfter. Derudover har
Lodsejerforeningen igen i år haft en fårehyrde med 200 får og en hund til at æde både Rynket Rose og
Vadegræs uden for hegnene på Naturstyrelsens arealer i Sydvesten.
Slutseminar
Den 20. og 21. september afholdt LIFE Læsø Slutseminar, som er en del af alle LIFE projekter. Her deles og
formidles de erfaringer, der er opnået i det pågældende LIFE projekt, til eksempelvis andre LIFE projekter,
forskere, naturplejere og offentlige forvaltninger.
Flere end 50 deltagere fra hele landet deltog i seminaret på Golfhotellet, som forløb succesfuldt med oplæg
den første dag og ekskursion på andendagen.

Offentlig evaluering
Mandag d. 30. oktober afholdt Læsø Kommune, Naturstyrelsen og Lodsejerforeningen offentlig evaluering
af LIFE projektet. På mødet var fokus på vigtigheden af at bevare Læsøs store lysåbne naturområder - ikke
blot for naturen, men også fordi landskaberne har en samfundsmæssig værdi i form af landbrugsdrift, jagt,
kulturhistorie og turisme.
Mange Læsøboere og besøgende på Læsø har en interesse i naturen, og et stort projekt som LIFE Læsø
skaber store ændringer i landskabet. Derfor var et omdrejningspunkt på mødet også og vigtigheden af
information og formidling under et sådan projekt.
Læsø Kommune præsenterede også og kommunens fremtidige ønsker og planer for naturplejen på Læsø.
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Efter LIFE-projektet
LIFE projektet er forlænget et halvt år i forhold til den oprindelige projektperiode. Projektet afsluttes
således ved udgangen af marts 2018.
Når LIFE-projektet afsluttes er Læsø Kommune forsat i samarbejde med Frederikshavn Kommune
myndighed på beskyttede og fredede naturområder såvel som Natura 2000 områderne. Naturstyrelsen
varetager driften på egne arealer, og Lodsejerforeningen står for den daglige drift af de arealer, som er
forpagtet til foreningen.
Læsø Kommune har gennem længere tid arbejdet på en plan for naturplejen efter LIFE projektet for at sikre
de gode resultater, der er opnået gennem LIFE projektet. Det betyder konkret bl.a. et fokus på, at ryddede
områder ikke vokser til igen, som det tidligere er sket efter store rydninger. Lodsejerforeningen drifter, som
beskrevet, størstedelen af disse arealer, og kommunen ser frem til et samarbejde om naturplejen.
Derudover ser Læsø Kommune på naturplejen i de naturområder, der ikke er udpeget som Natura 2000områder og derfor ikke har været en del af LIFE projektet – eksempelvis Kærene, hvor en større naturplejeindsats kan være aktuel.

LIFE Læsø takker for årets samarbejde og ønsker alle en god afslutning på år 2017
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