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Det er jo imponerende, at man
»
har kunnet forene lokale kræfter
og naturpleje.

MARIANNE LINDHARDT, Jammerbugt Kommunes tekniske forvaltning

Folkelige sikring af Læsøs natur
NATURPLEJE: 50 naturvidende gæster fra fastlandet til
seminar for at se og høre om projektet Life Læsø
Tekst og foto: Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

LÆSØ: Et halvt hundrede
medarbejdere fra Naturstyrelsen, naturforvaltninger,
landboforeninger og kommuner på fastlandet tilbragte i sidste uge to dage på
Læsø til et seminar om Life
projektet på øen.
Første dag blev tilbragt på
Læsø Seaside Golfhotel,
hvor projektleder Ellen Marie Tranekjær Leed fra Naturstyrelsen og Stine Pagel
Hansen fra Læsø Kommunes
tekniske forvaltning præsenterede projektet for de
øvrige deltagere.

Erfaringer fra fastlandet
De to kunne samtidig berette om erfaringerne med at
forbedre forholdene for Læsøs lysåbne naturtyper og
fugle, mens Henning Johansen og driftsleder Alf Thomsen fortalte om oprettelse og
drift af Læsø Natura-2000
Lodsejerforening, som i dag
plejer 2500 hektar af Læsøs
naturarealer med afgræsning.
Efterfølgende kunne nogle af gæsterne, blandt andre
Rita M. Buttenschøn fra Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Københavns Universitet, Gert Hou-

gaard Rasmussen fra Naturstyrelsens Arealplanteam og
Marie Walther fra Slots- og
Kulturstyrelsen oplyse om
projektets effekt på naturtyper og fugleliv, om forsøg
med bekæmpelse af vadegræs og erfaringer med bekæmpelse af rynket rose og
om naturpleje på fortidsminder.
Jens Morten Hansen stod
for dagens sidste lektion, en
guidet tur om Læsøs geologi.
Torsdag kunne gæsterne
stifte bekendtskab med Life
projektet ved selvsyn på en
ekskursion øen rundt.
Fra Sydvesten, hvor man
besigtigede bekæmpelsen af
vadegræs og rynket rose, til
Rønnerne, hvor der blev fortalt om hensyn til forskellige
naturtyper, fugleliv, fortidsminder og lodsejernes drift
af arealerne.
Efter en frokostpause på
Saltsyderiet fortsatte turen
til Holtemmen, hvor der blev
snakket om afgræsningens
langvarige effekt på vegetationen.
Indtryk fra seminaret
Marianne Lindhardt og
Morten Larsen fra Jammerbugt Kommunes tekniske
forvaltning, der nu hedder
vækst og udvikling, var positivt overraskede over Life

Det er DIT syn
og det passer
vi godt på

Hos Lars Bloch Briller sørger vi for, at du får den rigtige løsning
uanset om det gælder briller, linser eller solbriller.
VI FORHANDLER UDELUKKENDE KVALITETSPRODUKTER
OG FAGLIGHEDEN ER HELT I TOP.
Når øjnene driller

Hadsundvej 31, 9000 Aalborg - Tlf. 9812 19 88
Grydstedgade 4, 9240 Nibe - Tlf. 98 35 38 35
Adelgade 24, 9500 Hobro - Tlf. 98 51 11 99
Torve Alle 5, 9440 Aabybro - Tlf. 98 11 11 88

Autoriseret Brille- og Kontaktlinseoptiker
Online booking og bestilling www.larsblochbriller.dk

projektet og lodsejerforeningen på Læsø.
- Det er jo imponerende, at
man har kunnet forene lokale kræfter og naturpleje, siger Marianne Lindhardt.
- Og det helt unikke her er,
at man har kunnet lande det
og få så stort et lokalt ejerskab, supplerer Morten Larsen.
De har begge erfaring med
Life projekter.
- Vi kan bruge erfaringerne fra Læsø i vores eget arbejde, så vi kan få naturpleje
til at lykkes. Vi har jo også
kystnære områder, men ikke
de store strandenge, som I
har på Læsø.
Flere af de øvrige deltagere var lige så imponerende
over lodsejerforeningen.
- Det er så spændende et
set up til en lodsejerforening, som læsøboerne har
fyldt ud, og vi har både hørt
om, hvad der er gået godt og
skidt. Det er alle tiders, siger
Karin Hjortshøj fra Naturstyrelsen i Himmerland.
- Vidensdeling er meget
vigtig, også i EU sammenhæng. Derfor er det vigtigt at
give de erfaringer, man
gjort, videre, tilføjer hun.
Lodsejerforeningen
Projektleder Ellen Marie
Trankjær Leed er ikke i tvivl
om, at lodsejerforeningen
var seminarets hovedattraktion.
- Det viser, at Læsø har noget specielt, og vi har haft en
spændende udveksling af
erfaringer og inspiration.
Det helt særlige ved lodsejerforeningen er, at den
fortsætter efter Life projektets ophør, siger projektlederen. Det er hendes hensigt at
arrangere en lignende tur
for læsøboerne i efteråret.
Hverken lodsejerforeningens formand Henning Johansen eller driftsleder Alf
Thomsen mistede jordforbindelsen over den megen
ros fra de besøgende.
- Nu skal vi jo ikke tro, at vi
kan alt. Vi har brug for en
masse hjælp, lyder det fra
Henning Johansen.
- Det handler ikke bare om
driften af nogle tusinde hektar jord, det gælder også om
at genskabe den natur, som
vi og vores gæster kan være
stolte af. Det bliver Alfs opgave at forene de to. Der behøver jo ikke være modsæt-

Marianne Lindhardt og Morten Larsen fra Jammerbugt var begge imponerede over den lokale forankring i lodsejerforeningen.

Torsdag eftermiddag kunne deltagerne se resultatet af afgræsningen ved Holtemmen.
ninger. Man kan tale om forskellige interesser, som kan
forenes, forklarer han.
- Vi har lært en masse gode
mennesker at kende, som vi

kan lære af. Nu har vi fået ny
viden om fældning, hegning
og fortidsminder, og det er
utroligt godt at møde nogle
naturvidende, der har haft

de samme udfordringer,
som vi har eller kan få, tilføjer Alf Thomsen.
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Det handler ikke bare om driften af nogle tusinde
»
hektar jord, det gælder også om at genskabe den
natur, som vi og vores gæster kan være stolte af.
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HENNING JOHANSEN, formand lodsejerforeningen

MINDST

imponerer

EXTRA CRAZY TILBUD

Driftsleder Alf Thomsen og formand Henning Johansen fra lodsejerforeningen tog imod gæsternes ros
med oprejst pande.

SE FLERE TILBUD I BUTIKKEN

Christmas
Collectibles juleuro
Frit valg

27995
SPAR 120,-

Nature gavesæt

95

69

SPAR 230,-

Hvid Riflet
tallerken 27 cm

14295
SPAR 77,-

Danish design by Peter J. Lassen

35 års fødselsdag

1 1 18 D30

Før 4.215,- Nu 2.795,Montana fejrer 35 års fødselsdag med kampagnerabat på
det ikoniske 1118-skabsmodul i dybde 30 og 38 cm med
mdf-låger i alle Montanas 42 farver.

FEDE PRÆMIER
TIL EN SAMLET
VÆRDI AF 50.000,-

1 1 18 D38
Kampagneperiode: 1. oktober – 30. november.

Før 4.868,- Nu 3.195,-

HAUNGAARD
FORHAND
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Scandinavian Design
Frederikshavnsvej
39

www.haungaard.dk
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Tilbuddene gælder kun fredag og lørdag den 29.-30. september 2017. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for
pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. *Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, bestillingsvarer, 2. sorteringsvarer, særpriser, Bellevue, Imerco gavekort, AGA-ombytningspatroner og varer med mængderabatter.
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