Mager heder, som dyrene
nok har det godt på, men
som kræverl store arealer
for at de bliver mætte.l

Det bliver dog ikke kun projektets Galloway, der kommer til
at stå for øens naturpleje.
Hans-Henrik Jørgensen forventer, at en del af de private
kødkvægsfolk også kan medvirke til afgræsning.
»De private på øen har mange forskellige slags kødkvæg.
Der er en del intensive franske
racer på øen, og det er selvfølgelig ikke dem, der skal gå på
den magre hede. Men der er
også områder med mere tilvækst,« forklarer han.

Driftfællesskab
For Hans-Henrik Jørgensen
er den allerstørste udfordring
etableringen af det driftfællesskab, som skal stå for naturplejen.
I lodsejerforeningen skal
deltage så mange som muligt

af de 335 individuelle ejerskaber (1.758 matrikler) som muligt. En del af dem bor på fastlandet, og det stiller krav om
forvaltning i et fællesskab.
Ifølge beregninger fra projektpartnerne vil en lodsejerforening kunne pulje indtægter
og omkostninger sådan, at der
kan skabes en fornuftig driftsøkonomi i fremtiden. Det koster i alt 16 millioner kroner at
gennemføre det indledningsvise fem-årige projekt.
Pengene kommer fra EUs
Life+ program, Naturstyrelsen
og Læsø kommune.
I alt håber Hans-Henrik
Jørgensen og de øvrige projektpartnere, at omkring
2.500 dyr kan deltage i naturplejen af omkring 3.200 hektar. Naturstyrelsen ejer og

administrerer i forvejen en
fjerdel af øen. Netop derfor må
Naturstyrelsen heller ikke købe
mere jord på Læsø.

Naturen
Naturen på Læsø er mangfoldig. Den strækker sig fra kær,
der skal holdes lysåbne af hensyn til vegetationen, over den
høje nordkyst med store flader
af hedelyng til enorme strandenge og det store højsand
midt på øen.
Selve øen steg op fra havet
sidste gang for cirka 3.000 år siden og hæver sig stadig. Højest
er øen med cirka 11 meter på
de nordlige skrænter og jævnt
faldende i højde mod syd, hvor
Rønnerne jævnligt oversvømmes af havet.
Der er med andre ord tale
om et unikt stykke Danmark,
som kødkvæget skal være med
til at bevare.
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kalv sat ud på strandengene.
»Men vi kan ikke gøre dyrene færdige til slagtning på
strandengene eller på de tilgroede heder,« erkender HansHenrik Jørgensen, der dog ikke
har nogen færdigstrikket løsning på det problem.
»Af hensyn til øen og beskæftigelsen herovre vil vi
helst lave hele arbejdet her:
Færdigfedningen, slagtningen
og de specialprodukter man
kan lave af dyrene,« fortsætter han.
Der har tidligere været slagteri på Læsø. Men det er lukket,
og det er bare en af de mange
udfordringer, som projektet
står over for.

Mere end Galloway

Dyrene skal afgræsse ekstremt
forskellige områder - nogle af
dem meget næringsfattige.
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