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Naturpleje på larvefødder
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

DEN SÅRBARE natur på Læsø

tåler ikke overkørsel med
maskiner, der sætter dybe
spor i den bløde bund og i
Natura 2000 områderne
skal man være særlig varsom.
Manuel
fældning
af
småtræer og buske er næsten en uoverkommelig opgave. Derfor har Naturstyrelsen gennem de sidste par
uger haft et specialkøretøj
på larvefødder til at rydde
de mest ufremkommelige og
følsomme områder.
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I sidste uge skulle et vådområde neden for skrænten
mellem Storedal og Holtemmen ryddes, og den opgave
passer fint til virksomheden
Natur & Biomasse i Gesten
ved Vejen.
Virksomheden har specialiseret sig i blandt andet naturpleje på vådområder,
stejle skrænter og andre områder, hvor dybe hjulspor ikke kan accepteres.
-Maskinen har vi selv importeret og ombygget til naturpleje, fortæller maskinfører Ehlert Søgaard Nielsen
fra Natur & Biomasse.
-Det er en tidligere piste-

En maskine på larvefødder trykker kun med en brøkdel i forhold til en tilsvarende maskine på hjul, fortæller maskinfører Ehlert Søgaard Nielsen.
maskine, som man kender
fra skisportsområder. Vi har
forskellige redskaber til de
forskellige opgaver. Her kører vi med en slagleklipper,
der findeler grene og små
træer op til ti centimeter i diameter. Vi kan også montere
en slåmaskine foran og en
rundballepresser bag, så vi

kan opsamle det afslåede
materiale, forklarer maskinføreren.
Larvebåndene er lige så
specielle som resten af maskinen.
-Larvebåndene er ca. en
meter brede og de er lavet
helt i nylon. Derfor kan vi
køre på landevejen med ma-

skinen, der vejer ca. ni tons,
siger Ehlert Søgaard Nielsen, der oplyser, at et bånd
til maskinen koster omkring
270.000 kr.

Nye
lods
Frivilligt arbejde, der kan ses
I sidste uge blev et stort område mellem Storedal og Holtemmen
gjort klar til hegning. Planen er, at arealet fremover skal plejes af
kreaturer.
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BESTYRELSEN I Læsø Jagtfor-

ening er ved at lægge sidste
hånd på en ny bygning ved
skydebanen. Huset skal
rumme toilet, redskabsrum
og et disponibelt rum til

medlemmerne.
-Det er et ønske vi har haft
gennem mange år og som nu
er ved at blive opfyldt, fortæller formanden for Læsø
Jagtforening, Sven Thyø.
-Naturstyrelsen betaler
materialerne og vi lægger
arbejdskraft til og den forde-

I lørdags var der igen arbejdsdag på skydebanen og en pause blev
brugt til at holde bestyrelsesmøde.

ling er vi godt tilfreds med,
selv om det går lidt langsom
med byggeriet, når vi skal lave det hele i fritiden, siger
han.
Huset er på 28 kvadratmeter og bygget i træ, der bliver
malet brunt, så det kommer
til at fremstå diskret på sky-

debanen.
Der er indlagt vand, lys og
varme og huset er isoleret,
så det også kan benyttes om
vinteren.
-Huset skal afløse en gammel campingvogn, vi har
haft stående i mange år og
Naturstyrelsen glæder sig

mindst lige så meget som os
til, at den kommer væk, siger
Sven Thyø.
Formanden håber, at huset står klar til brug i løbet af
en måned.

Bestyrelsen i Læsø Jagtforening har brugt mange timer på byggeriet, men nu kan resultatet ses.

LODSEJERFORENINGEN,

DER

blev stiftet sidste år med
henblik på at samle alle lodsejere med jord i Natura 2000
områderne, har fået nye
vedtægter. Det blev resultatet på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen.
Årsagen til, at det allerede
efter et år har været nødvendigt at ændre vedtæger, skyldes selve selskabskonstruktionen.
-Da vi lavede det indledende arbejde med at danne
foreningen, søgte vi vejledning hos både revisor og advokat om, hvilken selskabsform der ville være den bedste, sagde lodsejerforeningens formand, Henning Johansen.
-Vi blev rådet til at danne
et andelsselskab, som vi i
landbruget kender i forvejen
fra mejerier, slagterier og
grovvareselskaber, forklarede han.
Nu viser det sig, at Skat ikke kan godkende den selskabsform. Den afgørelse
modtog lodsejerforeningen
midt i januar.
-Hverken revisor, advokat
eller bestyrelsen forstår begrundelsen, der går på, at vi
ikke i tilstrækkelig grad opfylder betingelserne for et
andelsselskab, Vi har efter-

