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Lifeprojektet skaber
arbejdspladser
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

EFTER EN vinter- og forårspe-

riode med stor mødeaktivitet med lodsejere og andre
samarbejdspartnere har der
gennem nogen tid været fokus på udendørs opgaver i
Life Læsø. Både entreprenører, Læsø kommunes og Naturstyrelsens medarbejdere
har været i gang siden udgangen af februar.
Der er på øens sydlige del,
primært på Rønnerne og de
øvrige strandenge, etableret
15 kunstgrave hos private
lodsejere.
-Det er planen, at der skal
etableres yderligere fem grave i løbet af året, men da disse skal placeres i forbindelse
med fortidsminder, kræver
det dispensation, siger
Hans-Henrik Jørgensen, der
er projektleder i Lifeprojektet.
De kreaturer og får, som
Lifeprojektet har indkøbt er
nu overført til lodsejerforeningen.
Hovedparten har været på
vinterophold hos Flemming
Strøm, mens en flok på 51
køer har tilbragt vinteren på
Kragskovhede Statsfængsels
arealer.
-Vinteropholdet er forløbet rigtig godt, vejret har været fornuftigt, kælvningerne
er stort set overstået og stort
set alle dyr, bortset fra enkelte køer, der ikke har kælvet
er udbundet til græsning.
Dette gør sig også gældende

for de besætninger, der er
ejet af private, siger HansHenrik Jørgensen.
Rydning af opvækst og bevoksning har været koncentreret på Kringelrøn og Langerøn og skovning igangsættes igen i juli, når ynglesæsonen er overstået.
-De sidste dage af april
marts bød på en uventet mulighed for afbrænding og et
rimeligt areal på Kringelrøn
ligger nu afbrændt og klar til
en ny vækstsæson. Afbrændingen var præget af meget
vand på Kringelrøn, hvilket
skabte en rigtig god mosaik
mellem afbrændte og ikke
afbrændte arealer. Vi håber,
at vi næste år kan afbrænde
betydelige arealer, idet de
store mængder råtræ, der
ligger til flishugning til efteråret, da er væk, forklarer
Hans-Henrik Jørgensen.
Det er planen at afbrændingerne fortsætter hvert år
i projektperioden og derefter.
-Både rydningerne og afbrændingen har jo skabt et
forøget behov for dyr til afgræsning. Der er dog fin balance mellem behov og dyreantal på øen og vi kan se
en rigtig fornuftig græsningssæson i møde, erklærer
projektlederen.

Debat om placering af
hegn
DER HAR været stor travlhed
med opsætning af hegn i
blandt andet Sydvesten, på

Rønnerne, i Paradiset, som
en del af området syd for
Egegårdsvej kaldes, i Holtemmen og i Storedal.
-Enkelte steder på Rønnerne vil der desværre være
tale om frahegning af enkelte større lodsejere, der ikke
ønsker at medvirke i fællesskabet, fortæller Hans-Henrik Jørgensen.
-Et par hegn har rejst debat og i samarbejde med den
nedsatte brugergruppe er
der blevet udvekslet synspunkter og den endelige placering af hegnslinjerne er
blevet fastlagt på baggrund
heraf og det har været en positiv oplevelse, pointerer
projektlederen.
-Brugergruppen har ligget
stille de seneste måneder,
men siden sidste møde er
gruppen blevet udvidet med
Klaus Munk og Poul Zinck
Jensen, og vi håber på at
gruppen bliver endnu mere
talstærk i løbet af 2014, siger
Hans-Henrik Jørgensen.
Nye våben i kampen mod
invasive arter
Her i begyndelsen af sommeren skal Life projektet også i gang med at bekæmpe
de invasive arter rynket rose
og vadegræs. -For så vidt angår rynket rose, vil vi i år forsøge os med nye teknikker,
blandt andet ved at løfte af
hele planten inklusive rodnet, fortæller Hans-Henrik
Jørgensen.
-Vadegræs er en meget
stor udfordring og sprednin-
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gen på øen er bekymrende.
Life projektet har derfor i
samarbejde med Lüneborg
og Københavns Universiteter indgået en aftale med en
tysk studerende om registrering af aktuel forekomst
samt etablering af videnskabelig korrekt bekæmpelsesforsøg, herunder dokumentation.
-De enkelte prøvefelter vil
være ganske små, nogle få
kvadratmeter, men forsøgene skal gentages en del gange og vil i øvrigt blive afmærket med pæle. Prøvefelterne
vil ikke være til fare eller
ulempe for hverken mennesker eller dyr, men vi skal opfordre til at undgå at betræde felterne, der er på øens
sydlige del, pointerer projektlederen.
-I den kommende tid vil vi
informere om projektets forløb blandt andet ved at opsætte nye informationstavler ved de hyppigt besøgte
områder på øen. Dette arbejde koordineres med Naturstyrelsen, der i år også skal
sanere deres informationstavler.

Der er flere steder opsat nye
hegn og ved Storedal har en
flok får med lam indtaget området.

Min Købmand fejrer indvielse
Af Kirsten Østergaard
kirsten.oestergaard@nordjyske.dk

DET ER seks et halvt år siden

Michael Christensen overtog Min Købmand - den daværende Spar Købmand - på
Østerby Havnegade med
omkring 300 kvm forretning
og lagerlokale.
I torsdags kunne han og
Majbritt Nielsen indvie en
nyistandsat forretning, der
er blevet næsten dobbelt
stor.
De 200 kvm nybygning,
der blev opført i forlængelse
af det eksisterende forretningslokale, har skabt et nyt
og overskueligt indrettet supermarked for kunderne
med nyt inventar, ny belysning, flere varer på hylderne
og tre kasseafdelinger. For
medarbejderne hos Min
Købmand betyder istand-

sættelsen desuden nye funktionelle arbejdsgange.
De lokale håndværkere
tog fat i begyndelsen af februar og siden er der blevet
arbejdet på højtryk på at
færdiggøre forretningen.
- Det har været hårdt, men
vi har haft nogle virkelig gode og dygtige håndværkere,
der tit har arbejdet til langt
ud på aftenen, fortæller Michael Christensen, der kun
har ros tilovers for håndværkernes indsats.
På den anden siden er han
selv vant til at skulle være
fleksibel. For Majbritt Nielsen og Michael Christensen
har ugen syv arbejdsdage
med langt flere timer end
37. Min Købmand har åbent
hver dag, somme tider i
mange timer - især i højsæsonen. Det er et specielt liv
at have sin egen detailhan-

del med daglig varer, men
det er det, parret har lyst til og det hører med til at være
selvstændigt erhvervsdrivende.
- Vi må jo være her, når
kunderne er her, konstaterer
Michael Christensen helt enkelt.
Købmandsparret er i forretningen året rundt sammen med to fuldtidsansatte
medarbejdere. Derudover
hjælper fire unge deltids ansatte om vinteren, mens der
skal være omkring 10 ekstra
ansatte om sommeren.
- Hvis vi ellers kan få nogle, for det er blevet meget
svært, tilføjer han.
Der er ikke alene blevet mere
plads mellem varereolerne hos
Min Købmand, der er også blevet rummeligt mellem de tre
kasser.

