LÆSØ N-2000 Lodsejerforening f.m.b.a.
(LN2LF)

Etableret 2014.

Baggrund

• LIFE Læsø – after LIFE

• kun genopretning, hvis efterfølgende pleje sikres

• Historien

• utallige rydninger ved Amt m.fl. uden samtidig plan for drift

• N-2000 udpegning / handleplaner, fredninger og NBL

• Fragmenteret ejerstruktur
• 530 matrikler / 190 ejere

• Bortfald dyrepræmier i 2005

• Omlægning i landbruget – stordrift

• Sikker drift efter LIFE, fastholde og udvide vore naturværdier
• Øen samles i et fællesskab, der;
• Har naturpleje som første leverance
• Sikrer lodsejerøkonomi
• Sikrer samfundsøkonomi

Visionen

• Tiltrække størst mulig økonomi til naturpleje
• Via LDP og landbrugsordningerne
• Skabe arbejdspladser
• Foderproduktion, pasning, hyrdning, vinterhoteller,
hegnsarbejder, driftsledelse, formidling og naturturisme
• Dyrlæge tilbage til øen
• Kødproduktion
• Slagtning, oparbejdning og produktudvikling på øen
• Bygge på den gode historie (Læsø Salt)

Tilblivelse – via flere LIFE Læsø aktioner
• Én aktion – dannelse af lodsejerforening
• Bredt sammensat arbejdsgruppe udfærdiger;
• Vedtægter m.v. i samarbejde med jurist og revisor
• Indledningsvise budgetter i samarbejde med revisor, herunder
fastlæggelse af betaling til dyreejere, pasningsvederlag og betaling til
medlemmer (forpagtningsafgift)
• Forening etableres som f.m.b.a. pr. januar 2014.
• Én aktion – støtte til igangsætning af lodsejerforening
• LIFE projektet leverer driftsledelse i aftalt 3 kalenderår
• Læsø N-2000 Lodsejerforening selvkørende fra 1. januar 2017
• Flere aktioner – overdragelse af aktiver fra LIFE Læsø til forening
• Kreaturer, får, driftsmidler for ca. 2 mio. kr.
• Ligger som sikkerhed for driftskredit i pengeinstitut
• Overdragelse af renoverede / nye hegn, vand- og strømforsyning samt
infrastruktur
• Fremtidigt vedligehold påhviler LN2LF

Hvad tilbyder LN2LF ?
• Medlemskab for alle N-2000 lodsejere – i særlige tilfælde andre
(passive)
• Rummelige vedtægter
• Stordrift med sund økonomi
• Risikoafdækning i forhold til hovedbedrift
• Aktuelt for øens aktive landbrugere
• Sikkerhed for god og sund dialog med Landbrugsstyrelsen (LBST)
• Pasning via forpagtningsaftaler;
• LN2LF har råderet, udfærdiger fællesskema, drifter og bærer
alle risici
• Lodsejer modtager betaling i forhold til arealets
tilskudsmasse minus pasningsafgift – afgift pt. 1.700,- kr.
pr. støtteberettiget ha.
• Pasning via pasningsaftaler;
• Lodsejer søger selv via eget fællesskema – evt. med hjælp fra
LN2LF
• Baggrund typisk 100 ha. reglen for ø-støtte
• LN2LF drifter arealerne på lige fod med de forpagtede og
med samme økonomi

Hvad tilbyder LN2LF? - fortsat
• Vedligeholder alle hegn, vand- og elinstallationer samt
”infrastruktur”
• Etablerer aftaler med øens dyreholdere vedr. afgræsning for
foreningen
• Der betales 750,- kr. pr. støtteberettiget ha. (uanset græsser
og arealkvalitet)
• Fastholder betydelig egen besætning af Galloway og får (Gute /
Spelsau) til afgræsning af de mest marginale arealer
• Forhandler / udfærdiger udbindingsplan, der skal følges af
tilknyttede dyreejere, i samråd med Læsø kommune som
naturmyndighed
• Arbejder for kollektiv afsætning
• Arbejder sammen med Læsø kommune, turismeerhvervet og
Naturstyrelsen med hyrdning og formidling.

Udfordringer og mål
• Arbejde for 100 % medlemskab
• ”Sammen står vi stærkt – splittet taber vi”
• Pr. 1. september 2017 er 426 matrikler ud af i alt 531
medlemmer – eller i dialog – omkring medlemskab
• Skabe forståelse for at tilskud fra LBST ikke gives til berigelse, men
som målrettet støtte til den i tilsagnet nævnte drift
• Fastholde LN2LF primære fokus – naturpleje – samtidig med
forsøget på at sikre alle dyreejeres interesser
• Benytte øens besætninger kvalificeret i forhold til egnethed som
naturplejere på forskellige naturtyper – rette værktøj til rette
opgave
• Drifte alle arealer således, at der ikke opstår risiko for
underkendelse / tilbagebetaling
• Pt. er det en kæmpe opgave at arbejde med mange forskellige
tilsagn – ikke mindst begrundet i vore mange store fælleshegn

Udfordringer og mål - fortsat
• Arbejde for et åbent og problemløsende samarbejde med LBST
omkring foreningens fællesskema og arealernes drift samt påvirke
fremtidige støtteordninger m.v.
• Udøve ”rettidig omhu” og sikker drift, således at medlemmerne kan
fastholdes
• Sikre optimale relationer til øens dyreholdere, således at;
• Langsigtet samarbejde etableres og fastholdes
• Fremtidig rekruttering af nye dyreholdere
• Foreningens tilsagn overholdes
• Den kollektive afsætning af alle dyreejeres kødproduktion –
udbygge ”den gode historie”
• Sikre et langsigtet og tæt samarbejde med LK (myndighed /
ansvarlig private arealer), NST (ansvarlig statslige arealer) og
Kulturarvsstyrelsen (fortidsminder) omkring de beskyttedes arealer
drift og pleje, således at handle- og plejeplaner overholdes
• Skabe opmærksomhed omkring Læsø – og vore løsninger

