Projektindstilling til:

Danmarks VILDESTE
kommune
Læsø Kommune

Finale grønbogen
Kommunenavn:
Læsø Kommune
Kontaktperson(-er).
Stine Pagel Hansen sph@laesoe.dk
Jeres VILDE projektside:
https://www.laesoe.dk/borger/natur-og-miljoe/danmarks-vildeste-kommune
Hjemmesiden beskriver Læsø Kommunes finaleprojekt og linker til videoen om projektet.
Endvidere kan man se billeder fra Læsøs enestående natur.
Finaleprojektets titel/overskrift:
”Landets bedste naturpleje – Bredt samarbejde i Danmarks største lodsejerforening”
Kort beskrivelse af projektet:
Læsø Kommunes projekt tager udgangspunkt i Danmarks største lodsejerforening, som
findes på Læsø. Foreningen blev etableret i projektet LIFE Læsø i et bredt samarbejde
mellem Læsø Kommune, Naturstyrelsen, lodsejere og dyreholdere med det ene formål at
udføre naturpleje gennem afgræsning.
Foreningen er således et bredt samarbejde om at skabe de bedste vilkår for natur og
biodiversitet på Læsø – en natur, som i forvejen er i særklasse. Arbejdet udføres under
hensyn til beskyttelse og benyttelse, og adgang til naturen faciliteres og formidles bredt.
Læsø Lodsejerforening afgræsser i dag tæt på 2000 hektar natur i mere end 60 hegn.
Afgræsningen foregår med heste, kvæg og får.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Læsø har noget af den vildeste natur i Danmark, og vi samarbejder bredt om at passe på og
forbedre den under hensyn til diverse friluftsinteresser. Projektet er ret vildt ligesom vores
natur, og fungerer indtil videre efter planen.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Projektet er nytænkende, fordi
lodsejerforeningen i princippet kan stå for naturplejen i en hel kommune i tæt
samarbejde mellem kommune, stat, lodsejere, dyreholdere og brugere.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Projektet søger et så bredt samarbejde
som muligt og tager så vidt muligt hensyn til alle interesser. Alle interesser har en
stemme, og det giver engagerede deltagere i projektet.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Projektet har ingen udløbsdato og skal i
princippet bestå i al evighed.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Læsø Lodsejerforening afgræsser i dag tæt på
2000 hektar i over 60 hegn – en meget stor del af naturen på Læsø.



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Et eksempel på intelligent drift er forsøg
med ”No fence” - i stedet for fysisk hegn har dyrene et halsbånd, som udsender et svagt
stød, når dyret kommer i nærheden af en programmeret hegnslinje.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Det er en god øvelse at beskrive store projekter med få ord for at skære helt ind til essensen
af projekt, formål og virkemidler.

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Søg en bred inddragelse af interessenter – det giver den bredeste opbakning. Dialogmøder
med kaffe (og gerne kage) er en god investering.
Tænk stort og på tværs – det gavner naturområderne at dække så meget areal som muligt
med mulighed for grønne korridorer til spredning af biodiversitet.

