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Græsning er ikke bare græsning
Af Morten Pihler

morten.pihler@nordjyske.dk

TIDEN NÆRMER sig, hvor

landmænd og andre dyreejere sætter deres dyr på
græs. En del af disse dyr skal
græsse på naturarealer, hvor
der er en forpligtelse til at
pleje naturen, men det er ikke ligegyldigt, hvordan forpligtelsen opfyldes..
-Lodsejere med MVJ til-
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sagn (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger red.)
kan nu vælge mellem at opfylde
plejeforpligtigelsen
med et fast græsningstryk på
mindst 1,5 storkreatur pr.
hektar i månederne juni, juli
og august eller ved at opfylde det gammelkendte krav
om tæt, lavt plantedække pr.
31. august, forklarer skovfoged Hans-Henrik Jørgensen,
Naturstyrelsen Vendsyssel.

Hvis der samtidig ansøges
om enkeltbetaling kan fast
græsningstryk ikke vælges.
-Der kan ansøges om dispensation fra det fastsatte
græsningstryk på 1,5 storkreatur, hvis det skønnes at
være en fordel for naturen
på græsningsarealet, fastslår skovfogeden.
Denne dispensation udstedes af kommunen på private
arealer og af Naturstyrelsen

på offentlige arealer.
Med baggrund i den særlige situation på Læsø, hvor
der stedvis har været tale om
at afgræsse i større fælleshegn med blandet ejerskab,
har kommunen og Naturstyrelsen i fællesskab gennemgået de aktuelle arealer og
vurderet et realistisk græsningstryk.
-Læsø er således blevet
inddelt i en række zoner

med individuelt græsningstryk. Denne inddeling og argumentation for inddelingen er udfærdiget og aftalt
med NaturErhvervstyrelsen,
siger Hans-Henrik Jørgensen.
Der er for alle områder på
Læsø vurderet, at der er brug
for at dispensere for de 1,5
storkreatur pr. hektar.
Hvis man derfor som ansøger ønsker at benytte græs-

ningstryk på fællesskemaet
bør man derfor rette henvendelse til kommunen, der
så vil udfærdige dispensationen, pointerer han.

Ha' os i TANKEN
• Fyrings/Diesel olie
• Olie på lager ALTID
• Smøreolie
• Træpiller

Tlf. 4021 3856
Handel lokalt!

BYRUMVEJ 71, LÆSØ

psykiatri.rn.dk
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FRA PSYKIATRIEN

Åben telefon
til psykiatriledelsen
Prøveleder Svend Otto Hansen (tv) med de præmierede hunde og førerne Thomas W. Olsen, Kent Hvirring Jensen, Ole Larsen og Michael
Kristensen. Yderst til højre dommer Knud Føhns. Privatfoto.

Markprøve for
stående hunde
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

SVEN OTTO Hansen er en er-

faren markprøveleder og
han formåede endnu engang at gøre markprøven på
Læsø for de stående jagthunderacer til en succes.
Prøven fandt sted forrige
weekend og denne gang deltog ruhåret hønsehund,
korthåret hønsehund, klei-

ner münsterlænder og gammel dansk hønsehund , alle
kontinentale racer.
For de engelske racer deltog pointer, breton og gordon setter.
Flere hundeførere var rejst
til Læsø for at deltage på prøven, som er velkendt for at
blive afviklet i flotte omgivelser, på gode terræner og
altid i en særdeles hyggelig
atmosfære.

Da dagens afprøvninger
var forbi, havde dommer
Knud Føhns skudt over fire
hunde, der alle havde opnået stand, hvilket betyder, at
hunden stivner ved duften
af en trykkende hønsefugl
eller skovsneppe. Der skydes
med løst krudt, for at se om
hunden er rolig ved skud.
Om det var en tilfældighed
at alle de præmierede hunde
var fra Læsø, er ikke til at si-

Bliv synlig!
Få din annonce her - ring

99 20 33 33

Mandag den 7. april
fra kl. 13-15
Har du noget, du gerne vil tale
med psykiatriledelsen om?
Ring til sygeplejefaglig
vicedirektør Anette Sloth
på telefon

29 17 64 80
ge, men de fire tilfredse
ekvipager var
Trehøjens Ans, en kleiner
münsterlænder, der ejes af
Michael Kristensen, en pointer, Matresse Vita, der ejes af
Thomas W. Olsen, Tessa, der
er en breton, der ejes af Ole
Larsen samt en gordon setter, Åens Shackleton, der
ejes af Kent Hvirring Jensen.

3.000 eller 30 kr. ?
”Kramkisten” giver dig mulighed
for at få vurderet et kunstværk, et
møbel eller måske et smykke
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