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Goddag alle sammen!
Jeg, Alf Thomsen, er pr. juli startet som driftsleder og jeg skal hermed takke for en fantastisk modtagelse hos de
medlemmer og samarbejdspartnere, jeg har været ude at besøge, og hvor vi har snakkes, såvel som set hegn og dyr.
Tak for at I har taget jer tid til at vise rundt og tak for den meget positive og store gæstfrihed, som I har vist mig.
Jeg fortsætter min rundtur, men er der nogle, der ønsker en snak, inden jeg selv melder min ankomst, skal I bare ringe
eller skrive.
Det har været fantastisk at komme ud i den enestående natur Læsø byder på – den er helt unik – også selvom vejret af
og til har drillet lidt (rigeligt)!
Jeg kan kontaktes på telefon 2491 9940 og pr. mail på driftsleder@laesoe-lodsejer.dk
Foreningen netop nu
•

Efter den vejrmæssigt meget tørre opstart omkring udbindingen, er der kommet megen regn, så græsset gror
og i de fleste hegn er der rigeligt med græs, så her kan der, i visse tilfælde, være problemer med at overholde
kravene til vore tilsagn. Derfor er det også vigtigt at få meddelt, at de aftaler, der er indgået med
dyreejerne om dyreantal i hegnene, fast dyretryk eller tæt / lav afgræsning selvfølgelig skal overholdes. Kan I
se der bliver problemer med at overholde vores tilsagn, må I endelig kontakte mig, så vi kan finde en løsning
og dermed respektere vort tilsagn og den naturpleje, der er aftalt på arealerne.

•

Der er desværre kommet 2 udmeldelser her i løbet af foråret/sommeren. Begge i Bouet og det er vi utrolig
kede af i Lodsejerforeningen. Vi må desværre erkende at vi som forening ikke været gode nok til at informere
helt generelt omkring græsning som del af naturplejen på disse arealer. Den iværksatte pleje er jo meget
langsigtet og det tager tid, at se effekten af afgræsning på arealer, der ikke har været græsset i en årrække.
Det er også vigtig i denne forbindelse at tænke i sammenhængende pleje af større områder, mere end ens
eget areal, uagtet dette selvsagt kan være svært.

•

Som følge af ovenstående, har vi sammenfattet et notat som information omkring græsning og naturpleje –
det udsendes samtidig med dette nyhedsbrev. I er alle meget velkomne til at kontakte mig, hvis det
afstedkommer spørgsmål eller andet.

•

Hyrdning med Simone ude på Stokken og ved Fannemands har fungeret godt denne sæson og vi skal nu –
sammen med en række partnere og interessenter – for alvor til at kigge på, hvilke muligheder der byder sig
for næste år, så vi er godt forberedt og kan tilpasse besætninger og vinterhegn med videre.
Jeg var med til det lokale dyrskue fredag den 28 juli, bl.a. med en oversigt over lodsejerforeningens
aktiviteter. Her kom der rigtig mange, der gerne ville have noget mere information omkring LIFE projektet,
naturpleje på øen og ikke mindst lodsejerforeningen. Ovennævnte notat vedr. pleje er også tænkt som et
indlæg efter denne oplevelse.

•

Endelig fortsætter den løbende dialog med lodsejere mht. medlemskab i lodsejerforeningen. Det har
foreløbig resulteret i flere nye medlemmer og mange positive drøftelser – tusind tak for det.
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