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Retningen for fremtiden 

Læsø Kommunes planstrategi – baggrund og regelgrundlag 

Vi læsøboere elsker vores ø. Og vi har valgt at bo her, fordi øen er det dejligste stykke Danmark, vi kan 

forestille os. Læsø er et attraktivt samfund med en fantastisk natur. Og vi ønsker alle, at Læsø bliver 

endnu mere af det, vi godt kan lide. Læsøs borgere dannede i 1842 Læsø Kommune ud af de tre sogne 

Byrum, Vesterø og Hals. Siden da har kommunen udgjort det demokratiske fundament for 

beslutningstagningen på øen, og i denne tradition indskriver kommunens planstrategi sig med henblik på 

at gøre Læsø til det bedst mulige lokalsamfund.

Læsø er kendetegnet ved at være den tyndest 

befolkede kommune i Danmark, og her er derfor 

masser af plads. Mange af os, der har valgt at bo 

på Læsø, elsker plads omkring os, og nogle 

kunne måske ønske sig endnu mere. Nogle vil 

måske endda gerne have øen for sig selv. 

Mange har desværre gennem de seneste 50 år 

forladt øen, hvorfor der nu er faretruende få 

læsøboer. Når mange er tvunget til at rejse væk, 

så glæder andre sig måske over, at prisen på 

jord og huse falder, så de kan købes billigt af de 

få tilbageværende. Men Læsø er for både 

generationslæsøboer, tilflyttere og 

sommerhusejere. Derfor kan den enkelte ikke få 

lov at få øen for sig selv. Havde vi den for os 

selv, så ville der jo slet ikke være liv i Læsø, som 

vi kender det, med erhverv, skole, børnehus, 

plejehjem, museum osv. Læsøsamfundets 

fællesskab er naturligvis det afsæt, vi har for 

fremtiden. Ingen kan ved egen kraft udvikle 

Læsø, for vi er et fællesskab af frihedselskende 

folk. Læsø skal være attraktiv og skal øge sin 

velstand. Øen må ikke, som det desværre ses i 

andre egne af Danmark, kvæles i tomme, 

faldefærdige og usælgelige huse og 

byggegrunde, som ingen vil have. 

Læsø er Danmarks markant mindste og tyndest 

befolkede kommune, og øen er på vej til at have 

så lille en befolkning og så begrænset et 

arbejdsmarked, at vi kunne frygte, at øen vil 

ende som et sted, der kun lever om sommeren, 

og som er lukket og livløst om vinteren. Hvis et 

sådant scenarie skal undgås, må øen give sig 

selv lov til at udvikle sig, hvilket gør kommunens 

planstrategi til en ganske vigtig og alvorlig sag. 

Gennem de seneste 50 år er Læsøs befolkning 

faldet med en tredjedel, og det er på tide, at der 

lægges en planstrategi for at vende denne 

kedelige udvikling, hvis øen ikke skal ende med 

at blive affolket for helårsbeboelse. Læsøs 

befolkning er reelt truet, og øen kan meget vel i 

fremtiden blive afhængig af beslutninger truffet i 

en anden og større kommune, hvis ikke vi gør 

noget markant.
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Der er desværre altid nogle få, der af 

frygt for at miste det Læsø, de har kær, 

føler, at de er nødt til at kæmpe imod 

udviklingen, næsten uagtet hvad den 

består i. Udvikling er ikke desto mindre 

det eneste værn mod afvikling, og derfor 

har Læsø Kommunes planstrategi fokus 

på, at øens udvikling nænsomt 

respekterer og udvikler de kvaliteter, 

som vi alle har stor kærlighed til – 

herunder ikke mindst vores fælles og 

enestående natur. 

Der er rigtig mange gode ting i gang på 

Læsø, og øen modtager stor støtte 

gennem udligning og statslige tilskud, 

hvilket giver en reel mulighed for at 

skabe den udvikling, der skal til, for at  

Læsø kan få en fremtid som et attraktivt 

stykke Danmark at leve i. Det er netop 

denne situation, som Læsø Kommunes 

planstrategi har fokus på at udnytte 

bedst muligt. 

Udgangspunktet for kommunens 

planstrategi er fastlagt i planloven, der i 

paragraf 1 peger på nogle af de 

væsentlige formål med loven: 

§ 1. Planloven skal sikre en 

sammenhængende planlægning, der forener 

de samfundsmæssige interesser i 

arealanvendelsen, medvirker til at værne 

om landets natur og miljø og skaber gode 

rammer for vækst og udvikling i hele 

landet, så samfundsudviklingen kan ske på 

et bæredygtigt grundlag med respekt for 

menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og 

planteliv og øget økonomisk velstand.  

Stk. 2. Loven tilsigter særlig: 

1. at der ud fra en planmæssig og 

samfundsøkonomisk 

helhedsvurdering sker en 

hensigtsmæssig udvikling i hele 

landet og i de enkelte kommuner og 

lokalsamfund, 

2. at der skabes og bevares 

værdifulde bebyggelser, bymiljøer 

og landskaber, 

3. at skabe gode rammer for 

erhvervsudvikling og vækst, 

4. at de åbne kyster fortsat skal 

udgøre en væsentlig naturværdi 

og landskabelig værdi, 

5. at biodiversiteten understøttes, og 

at forurening af luft, vand og jord 

samt støjulemper forebygges, 

6. at offentligheden i videst muligt 

omfang inddrages i 

planlægningsarbejdet, og 

7. at alsidighed i 

boligsammensætningen fremmes 

gennem mulighed for planlægning af 

almene boliger i byerne. 

Kravet til kommunens strategi og 

kommuneplanlægningen er fastlagt i 

lovens paragraf 23: 

§ 23 a. Kommunalbestyrelsen skal inden 

udgangen af den første halvdel af den 

kommunale valgperiode offentliggøre en 

strategi for kommuneplanlægningen. 

Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt 

offentliggøre en sådan strategi, når den 

finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 

Offentliggørelse skal ske i det register, som 

erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 

54 b. Samtidig med offentliggørelsen sendes 
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den vedtagne strategi til erhvervsministeren 

og øvrige statslige, regionale og kommunale 

myndigheder, hvis interesser berøres, samt 

til lokale kulturmiljøråd. 

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal 

indeholde oplysninger om den 

planlægning, der er gennemført efter den 

seneste revision af kommuneplanen, 

kommunalbestyrelsens vurdering af og 

strategi for udviklingen samt en beslutning 

om enten: 

1. at kommuneplanen skal revideres 

i sin helhed, eller 

2. at der skal foretages en revision 

af kommuneplanens 

bestemmelser for særlige emner 

eller områder i kommunen og af, 

hvilke dele af kommuneplanen der 

genvedtages for en ny 4-årig 

periode. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning 

efter stk. 2 skal træffes i et møde. 

Stk. 4. Ethvert medlem af 

kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin 

afvigende mening vedrørende den i stk. 2 

nævnte revisionsbeslutning tilført 

kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, 

kan forlange, at den afvigende mening 

offentliggøres samtidig med strategien med 

en kort begrundelse, der affattes af 

medlemmet. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en 

frist på mindst 8 uger for fremsættelse af 

ideer, forslag m.v. og kommentarer til den 

offentliggjorte strategi. 

Stk. 6. Efter udløbet af fristen efter stk. 5 

tager kommunalbestyrelsen stilling til de 

fremkomne bemærkninger. 

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse 

hermed vedtage ændringer af den 

offentliggjorte strategi. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen foretager 

offentlig bekendtgørelse af, om der er 

vedtaget ændringer af strategien, og sender 

et eksemplar af den offentliggjorte 

bekendtgørelse til de myndigheder, som er 

nævnt i stk. 1. Offentliggørelse skal ske i 

det register, som erhvervsministeren har 

oprettet i medfør af § 54 b. 

Kommunalbestyrelsen skal altså vedtage 

og offentliggøre en planstrategi hvert 4. 

år. Med strategien beslutter 

kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang 

kommuneplanen skal revideres. 

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre 

en planstrategi inden udgangen af den 

første halvdel af den kommunale 

valgperiode. Med planstrategien 

besluttes det, hvilke ændringer i 

kommuneplanen kommunalbestyrelsen 

har til hensigt at foretage som revision af 

planen. Strategien følges op af den 

egentlige revision af kommuneplanen, 

som skal følge planstrategiens 

revisionsbeslutning.  

Læsø Kommune har ikke været i stand 

til at leve op til ovenstående lovkrav 

grundet store udfordringer med den 

kommunale økonomi, hvorfor der i 2020 
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efter vedtagelsen af udligningsreformen 

og efter nedlukningen som følge af 

coronakrisen er blevet sat et arbejde i 

gang for at komme på omgangshøjde. 

Når strategien er udarbejdet og fremsat, 

skal kommunalbestyrelsen fremsætte 

planen i en 8-ugers høring, således at 

borgere og virksomheder kan komme 

med ideer, forslag og kommentarer til 

den offentliggjorte strategi.  

Når kommunes planstrategi er på plads, 

kan arbejdet med at ændre 

kommuneplanen igangsættes, og 

herefter kan lokalplanerne tilrettes. Det 

fremgår af følgende paragraffer, hvordan 

dette skal ske: 

§ 23 b. Når der er foretaget offentlig 

bekendtgørelse efter § 23 a, stk. 7, kan 

kommunalbestyrelsen udarbejde sådanne 

forslag til kommuneplan eller ændringer 

hertil, der er truffet beslutning om i 

strategien. 

§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan 

tilvejebringe forslag til ændringer af 

kommuneplanen, der ikke er truffet 

beslutning om i en strategi, der er vedtaget 

og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før 

udarbejdelsen af sådanne forslag skal 

kommunalbestyrelsen indkalde ideer og 

forslag m.v. med henblik på 

planlægningsarbejdet. Ved mindre 

ændringer i en kommuneplans rammedel, 

der ikke strider mod planens 

hovedprincipper, samt ved uvæsentlige 

ændringer i planens hovedstruktur kan 

kommunalbestyrelsen dog undlade at 

indkalde ideer og forslag m.v. 

Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal 

indeholde en kort beskrivelse af 

hovedspørgsmålene i den forestående 

planlægning. Offentliggørelse skal ske i det 

register, som erhvervsministeren har oprettet 

i medfør af § 54 b. Offentlig bekendtgørelse 

kan ske udelukkende digitalt.  
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Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for 

afgivelse af ideer, forslag m.v. 

Krav til planstrategiens indhold gør, at 

kommunens planstrategi skal indeholde 

følgende: oplysninger om den 

planlægning, der er gennemført efter 

den seneste revision af 

kommuneplanen. 

1. Kommunalbestyrelsens vurdering 

af og strategi for udviklingen. 

2. En beslutning om, at 

kommuneplanen enten skal 

revideres i sin helhed, eller at der 

skal foretages en revision af 

kommuneplanens bestemmelser 

for særlige emner eller områder i 

kommunen. 

3. En beslutning om, hvilke dele af 

kommuneplanen der 

genvedtages for en ny 4-årig 

periode.  

Planstrategien påtænkes at kunne 

rumme en bred og langsigtet tilgang til 

kommunens udvikling. Den kan med 

fordel udarbejdes i samarbejde med 

mange parter. Både internt i den 

kommunale forvaltning – og eksternt ved 

at inddrage f.eks. organisationer eller 

virksomheder. Dialog med staten, region 

og nabokommunen er også ganske 

relevant.  
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Strategisk ø-ledelse 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 

at skabe optimale rammer, som skal 

fyldes ud med kreative handlinger og 

løsninger. Det kræver stærk politisk 

ledelse – ø-ledelse med retning. Når det 

handler om at håndtere øens 

udfordringer og muligheder, er det 

afgørende vigtigt at få etableret de 

rigtige rammer for samarbejdet omkring 

ø-udviklingen, så de involverede aktører 

trækker i samme retning.  

På Læsø har vi tradition for at stå 

markant på vores synspunkter, hvilket er 

et meget stort gode og et vidnesbyrd om 

et fantastisk stort engagement. 

Desværre har vi også nogle gange 

udkæmpet uforsonlige ”krige” om bier, 

om færgen, nationalparker, vindmøller 

osv. Det er væsentligt, at konflikter ikke 

udvikler sig til irrationelle, aggressive 

beskyldninger på Facebook eller andre 

sociale medier og lignende.  

Kommunen har et ansvar for at 

understøtte en saglig og faktabaseret 

dialog, hvor kompromiser og kloge 

løsninger kan findes. Derfor skal den 

brede og ikke mindst dybe 

borgerinddragelse være i centrum. 

Kommunens rolle har ændret sig; den er 

stadig myndighed og serviceleverandør, 

men den er nu også en central partner 

for samskabelse. Ordet samskabelse 

bruges i denne sammenhæng for at 

sætte fokus på, at den enkelte borger 

ikke er en passiv modtager af ydelser, 

men at borgerens aktive medvirken er 

nødvendig for at nå et godt resultat. Når 

en borger f.eks. skal i genoptræning, så 

er det nødvendigt, at borgeren også selv 

gør en indsats for at deltage i og 

gennemføre øvelserne. 

Kommunen skal indgå i samarbejder og 

understøtte initiativer fra erhvervsliv og 

borgere, også selvom kommunens 

kapacitet er begrænset, og målene kun 

kan nås i et fællesskab omkring 

opgaven. Det betyder, at kommunen må 

påtage sig en mere understøttende rolle 

fremfor at komme med grydeklare 

løsninger. Der bør dermed bydes ind 

med bl.a. processer, ideer og ressourcer 

til kreative initiativer og midlertidige 

eksperimenter. Vi vil arbejde 

identitetsbaseret og tværsektorielt med 

øen og med nye løsninger, der skal 

opfylde flere formål og skabe synergi og 

merværdi. Det gælder både i relation til 

kommunale og private investeringer. 

Ø-udviklingsprojekter rummer store 

potentialer for at skabe synergi og 

merværdi, særligt når man arbejder på 

tværs af politikområderne i kommunen. 

Et givet ø-udviklingsprojekt kan fungere 

som en ramme for, at ambitioner og 

politikker inden for flere 

forvaltningsområder forfølges. Hvad der 

er den rigtige organisering og 



 

7 
 

samspilsform i arbejdet med ø-

udviklingsprojekterne, er dog meget 

afhængigt af hele situationen omkring 

projekterne – og hvilke kompetencer der 

findes hvor. Heri ligger bl.a., at vi bevidst 

overvejer, hvilken rolle og position vi 

indtager for at indfri ambitioner og mål. 

Borgerinddragelse er med til at sikre, at 

vi er sammen om ø-udviklingen og gør 

os i stand til at afveje borgernes mange 

interesser og holdninger til områdernes 

styrker, særlige kvaliteter, udfordringer 

og dilemmaer.  

Vi vil bruge forskellige metoder: 

1. Dialog med nøglepersoner, 

interessenter, råd og nævn 

2. Interviews med kreative og 

idérige lokale beboere 

3. Analyser af registreringer og 

statistikker 

4. Undersøgelser og offentlige 

møder 

5. Besøg på de andre øer og 

inspiration fra analyser og 

publikationer  

Læsøs eksistens- og 

støtteberettigelse 

Læsø kan med en befolkning på under 

1.800 mennesker naturligvis ikke klare 

sig selv, og øen er da også stærkt 

afhængig af statslige subsidier samt 

udligningstilskud fra andre kommuner. 

Øens borgere er i dag kun i stand til at 

dække lidt under halvdelen af 

kommunens udgifter via kommuneskat, 

grundskyld og selskabsskat.  

Når øen ikke kan klare sig selv uden 

støtte, bør kommunen så lukkes? 

Svaret er nej. Ikke bare fordi vi læsøboer 

holder af vores ø, men særligt fordi 

Læsø bidrager på mange måder i et 

nationalt perspektiv. Dette sker blandt 

andet på følgende områder:  

1. Læsø holder sammen med øer 

som Samsø og Ærø liv i den 

danske ø-kultur, hvor 

lokaldemokratiet lever og udvikler 

sig. Ø-kulturen danner basis for 

et bæredygtigt naturligt liv i pagt 

med naturen og med respekt for 

miljøet. 

2. Læsø og de andre øer letter 

presset fra de store byer i relation 

til tilflytningspres og boligpriser. 

3. Læsø tager sig af et stort antal 

ældre med en høj 

gennemsnitsalder og udsatte 

ældre, der ellers ville give 

udgifter i andre kommuner. 

4. Læsø passer sammen med 

staten på naturområder med stor 

biodiversitet. 

5. Læsø stiller infrastruktur til 

rådighed for mange 

sommerhusejere, der bor og 

betaler skat i andre kommuner. 

6. Læsø gør Danmark til en mere 

interessant turistdestination for 

ikke mindst svenskere, 

nordmænd og tyskere, men 

særligt for de mange danskere, 

der hvert år besøger øen. 

7. Læsøs havne er basis for fiskeri 

og bidrager til eksportindtægter 

og råvarer til forarbejdning 

8. etc.  

Da Læsø i stort omfang er afhængig af 

subsidier og hjælp udefra på grund af 

den meget lave gennemsnitsindkomst, 

og da de fleste af øens beboere er 

afhængige af offentlig forsørgelse eller 

hjælp, så skal øen set udefra give et 

godt indtryk. Derfor er øens fremtid 

afhængig af:  

a) Vi viser, at vi selv tror på øens 

fremtid.  

b) Vi viser vores gæstfrihed over for 

gæster og tilflyttere.  

c) Vi viser, at vi passer på øens 

miljø, natur og kulturarv.  

d) Vi kan forklare, hvorfor vi er 

vigtige i et nationalt perspektiv.  

e) Vi får så meget som muligt ud af 

den støtte, vi modtager.  
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Pejlemærkerne 

En kommunes planstrategi bliver først 

rigtig god, når:  

1. den er faktabaseret og dermed 

er i kontakt med realiteten. 

2. den peger fremad mod en 

fremtid, som øens borgere kan 

se sig selv i. 

3. den rammer præcis de 

kompromiser, der ikke 

kompromitterer klarhed og 

skarphed om retningen. 

4. den skaber fællesskab om øens 

retning og enighed om 

fundamentet. 

5. den er kommunikeret på en 

måde, så den er tiltalende og 

forståelig for læseren. 

Kommunen styres af en 

kommunalbestyrelse, som 

repræsenterer øens borgere, og derfor 

er den demokratiske dialog naturligvis 

central for måden, beslutninger tages på. 

Men uanset hvor godt et demokrati vi 

har, så er det muligt, at konflikter opstår, 

fordi vi ikke altid fortolker verden ens. 

Øen er meget lille, hvorfor der er få 

mennesker til at sætte den på landkortet. 

Når vi er så få, så er det vigtigt, at vores 

fælles troværdighed og fælles fodslag 

har en form, så det kan blive tydeligt for 

omgivelserne, hvad vi kan tilbyde, og 

hvad vi behøver. Når man er så få, som 

vi er på Læsø, så er det vigtigt med 

allierede, der forstår og respekterer de 

udfordringer, vi har, og de drømme, vi 

gør os. Her er Samsø og Ærø centrale, 

men også Langeland og Fanø. Nogle 

gange er Bornholm, som landets største, 

ikke brofaste ø, også central som 

samspiller. Når man som Læsø ikke kan 

klare sig selv økonomisk, men har brug 

for støtte fra andre kommuner og fra 

staten, er det vigtigt, at alle kan se, at vi 

bruger de penge, vi får, og de penge, vi 

selv bidrager med, både sparsommeligt 

og klogt. Ud af disse betragtninger 

springer relativt naturligt følgende 

ambitioner eller pejlemærker: 

1. God demokratisk dialog og 

nærhed i forvaltningen. Vi 

ønsker at opnå et højt 

modenhedsniveau og en god 

tone i debatterne. Vi ønsker en 

dialog baseret på fakta og ikke 

myter eller urealistiske 

skræmmebilleder, der ikke har 

hold i virkeligheden. Vi vil gå så 

langt, som det er muligt, for at 

implementere en nærhed, der er 

tryg, effektiv og givende i forhold 

til forvaltningen af øen. 

2. Håndfast og forstående 

konfliktløsning, mægling og 

gode løsninger – så vi undgår, at 

en overdreven mængde klagemål 

kommer til at tære for meget på 

vores begrænsede ressourcer.  

3. Opbakning, man kan regne 

med. Vi taler øen og hinanden 

op. Vi er gode ved hinanden og 

bliver stadig bedre til at give en 

undskyldning og til at tilgive, hvis 

nogen skulle have overskredet 

vores grænser. 

4. Solidarisk med de andre øer og 

synlige på Christiansborg- Vi går 

gerne foran for at give øerne 

bedre vilkår. 

5. Sparsommelig og effektiv ø-

drift gør, at vi har orden i 

økonomien. Vi viser vores 

taknemmelighed ikke kun for at 

bo på Læsø, men også for den 

hjælp, vi får udefra.    
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Læsø – øen og identiteten 
Læsøs identitet som afsæt for fremtiden 

Læsøboer er naturligvis lige så forskellige som alle andre 

mennesker i Danmark, men der er alligevel noget, der binder os  

 

 

sammen, nemlig øen og dens kultur. Læsøboerne er først og 

fremmest et frihedselskende folk, der har været vant til, at der var 

langt til København og den nationale styring, som udgår derfra.  

Læsøs identitet er distinkt og har sit udspring i Læsøs historie og 

geografi. Læsø er først og fremmest en ø, en mellemstor af 

slagsen, med en relativt lille befolkn

ing. Når befolkningen kun tæller under ca. 1.800 indbyggere og ca. 

900 sommerhusboliger, så betyder det, at læsøboerne og 

sommerhusejerne har en god chance for at lære hinanden at 

kende på kryds og tværs. Læsø er et samfund med sæsonudsving, 

hvor åbningstider og aktivitetsmuligheder i høj grad varierer 

mellem sommersæson og vintersæson.  

Hvem er læsøbo? Læsø er udover at være et øsamfund også et 

landsbysamfund, fiskersamfund, landbosamfund og 

sommerhussamfund, hvor relativt få familier har levet på øen i 

generationer, og hvor mange andre er flyttet til gennem de seneste 

100 år. Læsø har både en samlet identitet, men er også opdelt i 

flere delidentiteter, f.eks. læsøfiskerne, læsøjægerne, 

læsølandbrugerne, læsøhåndværkerne, turisterhvervet, 

butiksejerne, pensionisterne, sommerhusejerne osv. 
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Læsøboerne omtaler ofte sig selv i 3 hovedkategorier, der lever tæt sammen i et velfungerende 

fællesskab: 

1. tilvalgslæsøboer 

2. generationslæsøboer 

3. sæsonlæsøboer 

 

Hertil kommer den 4. og ofte oversete kategori: 

4. venerationslæsøboer 

 

En planstrategi henvender sig til alle læsøboer, både de nuværende (se figuren ovenfor), men også 

til nogle af øens vigtige ambassadører uden for øen, nemlig venerationslæsøboerne, der enten har 

en fortid på øen, eller som drømmer om en fremtid som fastboer eller husejer på Læsø. Det er ikke 

unormalt, at en læsøfamilie består af både en generationslæsøbo og måske en ægtefælle, der er 

tilvalgslæsøbo, samt en del andre familiemedlemmer, f.eks. tanter eller fætre, der er 

sæsonlæsøboer. Hvad er forskellen på en tilvalgslæsøbo og en generationslæsøbo? Egentlig er der 

ikke nogen forskel som sådan, kun en tidsmæssig forskydning. Alle generationslæsøboer er jo også 

en slags tilvalgslæsøboer, måske ikke, fordi de aktivt har måttet opgive et levested for at tilvælge 

Læsø, men mere, fordi de jo implicit har tilvalgt øen ved at undlade at fravælge den. En 

tilvalgslæsøbofamilie bliver jo også en generationslæsøbofamilie, hvis bare de bliver længe nok på 

øen, og der tilføjes familiemedlemmer. 

Ingen læsøboer er finere end andre, og ingen har patent på at være de rigtige læsøboer. Man er 

læsøbo, når man har Læsø i sit hjerte og ønsker at gøre noget godt for øen. Her på øen er alle 

læsøboer lige vigtige. Der er heldigvis mange, der ønsker at betale skat på øen og give øen det 

bedste, de har i sig, og langt færre, der ønsker at lukrere på øens værdier uden at give noget igen. 

Læsøboer (Læsøs befolkning)

Tilvalgslæsøbo 
(”tilflytterne”)

Generationslæsøbo 
(”de indfødte”)

Sæsonlæsøbo 
(”sommerhusejerne”)

Venerationslæsøbo 
("fraflytterne, 
aspiranterne")
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De vigtigste borgere på Læsø er dem, der spreder den gode stemning og gør øen til et dejligt sted at leve for alle de andre i det 

fællesskab, vi har på Læsø. 

Læsøboer består i det store hele af almindelige mennesker. Der er f.eks. ikke nogen herremænd eller godsejere, selvom der dog er 

nogle, der ejer mere ejendom end andre. Læsøboer har været vant til at være herre i eget hus og til at holde sammen i forskellige 

grupperinger. På Læsø har der ikke i nyere tid været nogen, der var så rige eller så magtfulde, at de kunne bestemme over resten. 

Læsøboer har, selvom de ikke i gennemsnit er særlig velstående (Danmarks 3. laveste gennemsnitsindkomst), altid været stolte folk, der 

har kunnet sige fra over for andres dominans. Dette særkende har gjort, at øen har bibeholdt en veludviklet kollektivisme, der har været 

indrettet således, at den enkeltes frihed er blevet respekteret.  

Nogle af de mere synlige eksempler på den udbredte kollektivisme er: 

1. Over en fjerdedel af Læsø er læsøboernes ”fælles ejendom”, da denne del af øen frit kan benyttes af øboer og øens gæster, fordi 

staten på øboernes og danskernes vegne har påtaget sig ejerskab og vedligeholdelsespligten over disse betydelige arealer.  

2. Læsøboerne ejer selv sine havne gennem Læsø Kommune; således er der et fællesskab om havnenes drift og indretning, og 

også her holdes der en balance, så ingen dominerer uhensigtsmæssigt.  

3. Læsøboerne ejer en del jord i fællesskab, organiseret i jagtforeninger som f.eks. Læsø Jagtforening og Fonden Læsø 

Strandjægere. Jagt foregår i små grupper, og man driver ikke store jagtselskaber. 

4. Læsøboerne er også fælles om at drive sin kulturarv videre i form af Læsø Salt, der ejes af Læsø Fonden, og Læsø Kur, hvor 

bygningen ejes gennem Læsø Kommune, og hvor selskabet Læsø Kur og Helse ApS ejes af Læsø Fonden. Læsøboerne ejer 

også selv deres museum. 

5. Læsøboerne ejer selv flyplads, rederi og færger gennem Læsø Kommune. Færgeruten har i nyere tid ikke været drevet i privat 

regi. 

6. Læsøboerne ejer Nordre Rønner, erhvervet af Læsø Kommune i 2005 sammen med Spirholm og Nordre Rønner Fyr samt 

beboelsesbygningerne. Fra 2008 har Nordre Rønner været drevet af "Nordre Rønners venner". Læsøboer kan via medlemskab frit 

anvende faciliteten. 

Der kan nævnes mange sådanne eksempler. 
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Man kan selvfølgelig ikke forestille sig en planstrategi, der ikke støtter op om øsamfundets fællesejede aktiver, og det er naturligvis klart, 

at dette distinkte kulturtræk stadig har potentiale til at blive videreudviklet til glæde for alle øens borgere. Hvis man elsker Læsø, så går 

man ind for udvikling af vores øsamfund og ikke for afvikling. Derfor handler Læsø Kommunes planstrategi om, hvordan vi udvikler øen i 

en positiv retning, og om, at vi undgår at tage beslutninger, der ender med at afvikle den. 

Læsøs særkender   

Når man skal lægge en planstrategi for en kommune, er det vigtigt at kende den enhed, man ønsker at lægge en strategi for, således at 

man udnytter de styrker, der er til stede. Man er nødt til at finde ud af, hvad Læsø har af naturlige fortrin, for at kunne lægge en strategi, 

der har en realistisk mulighed for at blive succesfuld. Hvad er det så, Læsø kan, som ikke alle andre kan lige så godt? Hvor har øen sine 

styrker?

• Læsø Kommune er Danmarks mindste kommune, 

hvilket giver en fordel i forhold til, hvor overskuelig den er 

at arbejde med. Dette betyder især, at der ikke er langt 

fra tanke til handling. Man kan meget hurtigere end i 

andre kommuner ændre på måden, ting fungerer på. 

Nærheden gør også, at potentialet for mere personlige og 

trygge relationer er til stede. 

 

• Læsø har Danmarks ældste befolkning, hvilket gør, at 

en stor del af borgerne ikke er optaget af lønarbejde, men 

i stedet har mere fritid end befolkningen i andre 

kommuner. Potentialet for frivilligt arbejde er derfor større 

på Læsø end i andre kommuner. Halvdelen af borgerne 

er over 60 år. 

 

• Læsø har Danmarks laveste kriminalitet sammen med 

Samsø og Ærø. Det gør øen til den måske mest trygge 

kommune i Danmark. Øen er ideel for både ældre og 

småbørnsfamilier, der i særlig grad sætter pris på 

tryghed. Læsø har potentiale til at blive Danmarks bedste 

senior- og småbørnsfamilieø. 

 

• Læsø har 3 af Danmarks mindst støj-, luft- og 

lysforurenede lokaliteter – det markante mørke 

kombineret med en af de laveste luftforureningsgrader i 

Danmark gør øen til et af de steder i Danmark, hvor 
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nattehimlen er klarest. Øens mørke, lave luftforurening og 

et markant fravær af lydforurening gør øen intet mindre 

end ideel som base for afstresning. 

 

• Læsø har Danmarks laveste befolkningstæthed af 

nogen kommune, hvilket gør, at der er masser af plads, 

og at byggegrundene er nogle af Danmarks absolut 

billigste. Den megen plads gør også, at øen har et 

potentiale for tilflytning og yderligere udbygning af 

sommerhuskapaciteten.  

 

• Læsø har verdens eneste og mest unikke tanghus-

miljø, hvilket giver øen en attraktion i absolut særklasse 

(verdensnaturarv). Tanghusene øger også uden tvivl 

turismetilstrømingen på øen. De karakteristiske tangtage 

beriger øen og går næsten i ét med landskabet.  

 

• Læsø har Danmarks ældste og mest autentiske 

saltsyderkultur, en kultur, der rækker tilbage til 

vikingetiden, og som stadig er særdeles aktiv (ca. 80 tons 

salt sydes pr. år). Sammen med tanghusene ligger denne 

attraktion i verdensnaturarvsklassen. Læsø Salt ejes af 

Læsø Fonden og er et kendt brand for Læsø. Det bruges 

af de bedste restauranter i Danmark og kendes også 

efterhånden af de fleste danskere. 

 

• Læsø har et af de to eneste salthelsecentre i 

Danmark, nemlig Læsø Kur og Helse. Det andet er 

saltcentret i Mariager. Læsø Kur og Helse er opført i en 

tidligere kirke, finansieret af Realdania og ejet af Læsø 

Kommune. Driften står Læsø Fonden for. Denne facilitet 

giver Læsø en unik mulighed for i de kommende år at 

udvikle sine helse-, sundheds- og afstresningserhverv. 

 

• Læsø har særligt gode muligheder for jagt og fiskeri. 

Læsø er den kommune i Danmark med flest jagttegn pr. 

indbygger. Øen har en unik jagttradition, hvor ikke-adelige 

lægmænd ejer jagten og deler den med hinanden 

igennem jagtforeninger. Denne tradition, hvor jagt og 

fiskeri stadig står højt i kulturen, gør øen ideel for den 

yngre senior, der ønsker at bosætte sig et sted, hvor jagt 

og fiskeri ikke bare er muligt, men også særdeles 

attraktivt. 

 

• Læsø er den kommune i Danmark med flest 

solskinstimer (sammen med Samsø og Bornholm) og 

flest sommerhuse pr. indbygger, hvilket gør øen 

attraktiv for turisterhvervet. De mange sommerhuse øger 

øens befolkning i ferieperioderne, således at øen har 

basis for restauranter og andre faciliteter, der på ingen 

måde kunne løbe rundt, hvis de skulle basere deres 
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omsætning på de relativt få fastboere. 

 

• Læsø er geologisk set det nyeste Danmark, da øen 

først steg op af havet for ca. 5.000 år siden. Da øen 

stadig ”vokser op af havet”, skabes der hele tiden nyt 

land, der løbende indtages af faunaen. Dette giver øen en 

helt speciel biodiversitet, som er yderst attraktiv for den 

naturinteresserede. 

 

• Læsø er Danmarks mest isolerede ø-kommune målt i 

sejltid, hvilket gør den til et sted med garanti for autentisk 

ø-kultur. Mange andre øer som f.eks. Langeland er 

brofaste med det øvrige Danmark, hvilket ikke kommer til 

at ske for Læsø i en forudsigelig fremtid. Hvis man godt 

kan lide den afgrænsning, som havet giver, hvor det 

kræver planlægning og 1½ times sejlads, inden man lige 

kommer forbi, så er Læsø perfekt – og har tiltrukket flere 

kunstnere i nyere tid. 

 

• Læsø er Kattegats største ø, hvilket gør den til et oplagt 

mål for sejlere og andre turister fra Sverige og Norge. 

Læsø ligger lige uden for millionbyen Gøteborg, hvilket 

giver et unikt potentiale for at udvide læsøboernes 

nærhed til storbysattraktioner. Der er i dag ikke nogen 

direkte sejl- eller flyrute til Gøteborg. 

 

• Læsø er 100 % dækket af højhastighedsfiber, hvilket 

giver øen et potentiale som ”smart ø”; et potentiale, som i 

dag er så godt som uudnyttet. 

 

• Læsø huser verdens største producent af 

jomfruhummere, der eksporterer for over en ¼ milliard 

kr. om året. Der landes op til 5.000 tons pr. år. Læsøs 

restauranter kan med store fordele servere verdens 

friskeste og mest kendte jomfruhummere. 

 

• Læsø har et af Danmarks nyeste og mest 

interessante statsanerkendte ø-museer. 

Museumsgården, museumsskibet og det nye 

museumshus, finansieret af Augustinus Fonden, er et 

bevis på, at læsøboerne ønsker at værne om sin 

kulturarv. Dette arbejde med historien gør, at øen har en 

aktiv og autentisk historiefortælling, hvilket giver 

identiteten rod i et længere perspektiv. 

 

• Læsø er den kommune i Danmark, hvor borgerne har 

adgang til mest natur, fordi øen har en over 100 km 

lang strandbeskyttelseslinje (når man tæller alt med, 

holme og rønner osv.), kombineret med, at staten 

(Naturstyrelsen) stiller over en fjerdedel af øen til 

rådighed for øens beboere og gæster. Den store 

tilgængelighed gør øen ideel til friluftliv, både når det 

drejer sig om friluftsliv i den blå og i den grønne natur.  

 

Også her kan der nævnes endnu flere eksempler, men det er 

ikke ærindet her. 
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Læsøs særlige steder 

Læsø har sin helt egen identitet, og den er nogle af de følgende steder med til at forme og dyrke:

De 3 hovedbyer: 

Byrum er øens ”hovedstad”, hvor øens centrale funktioner er 

samlet. Byrum ligger praktisk nok midt på øen, så det er her, 

man historisk set er blevet enige om at lægge de administrative 

og borgernære fællesfaciliteter. Byrum har lægehuset, 

tandlægen, museet, borgerservice, kommunalbestyrelsens 

mødesal, plejehjemmet, skolen, hallen, børnehuset, 

hyggekrogen, tårnet, mejeripladsen, kirken, biografen og meget 

mere. Byrum er også i de senere år blevet forskønnet på flere 

områder, og gamle huse er revet ned. Det er hensigtsmæssigt, at 

der i nærværende planstrategi sigtes efter at videreudvikle 

Byrum som øens centrale leverandør af fællesfaciliteter og 

services. Når der kun kan være en af hver slags, er det praktisk, 

at det ligger midt på øen. Man kan ikke regne med, at Byrum 

umiddelbart vil udvikle sig som udgangspunktet for bosætning, 

undtagen når det drejer sig om de meget plejekrævende ældre 

medborgere, der ikke mere kan forblive i eget hjem.  

Vesterø Havn er hjemsted for færge og færgehavnen, der fører 

til fastlandet. Vesterø Havn er også en lille fiskerihavn, hvor knap 

5 små fiskekuttere har hjemme. De lander fangster af 

jomfruhummere, rødspætter, tunger, torsk m.m., og der landes 

for ca. 2 millioner om året. Lystfiskerforeningen har også til huse 

her i små redskabshuse, der ligger langs kajen. Havnen er 

udstyret med bedding og moderne servicefaciliteter: toilet, bad, 

telefon, vaskeri m.v. Der er også indkøbsmuligheder ca. 100 

meter fra kajen. Her er der bl.a. dagligvarebutik, restauranter, 

fiskehandel og hoteller. I forbindelse med havnen er der 10 km 

børnevenlig badestrand og meget store naturområder. Der er 

også mulighed for leje af elbiler på havnen og cykler få hundrede 

meter herfra. Vesterø har også den største campingplads på 

Læsø og et tilstødende sommerhusområde. Læsø Kur og Helse 

er beliggende i Vesterø Havn. Havnebakken er samlingsplads for 

øens befolkning og turister med udsigt over marinaen, som har 

ca. 6.000 overnatninger om året.   
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Østerby har en fantastisk marina med ca. 10.000 overnatninger 

om året. Den blev indviet i 1983 og har plads til 220 både. 

Marinaen har 5 anløbsbroer, hvor der er strøm og vand på alle 

broerne. Der er gode indkøbsmuligheder i forbindelse med 

marinaen. Desuden er der toilet og bad ved servicebygningerne 

på marinaen. Fiskerihavnen på Østerby Havn er en veludbygget 

havn med ca. 20 hjemmehørende træ- og stålskibskuttere, der 

tilsammen årligt lander for ca. 30 millioner kroner. På havnen kan 

der foretages losning af fisk, hvortil der er opstillet 2 kraner – 

beregnet til både, der ikke selv har kran ombord. Fiskerihavnen 

ligger i forbindelse med erhvervsområdet på havnen. hvor bl.a. 

Læsø Fiskeindustri A/S, Østerby Skibsværft ApS og Østerby 

Vodbinderi ApS er hjemmehørende. Havnen har hoteller og rigtig 

gode restauranter.   

Byerne er naturligvis et hovedomdrejningspunkt for kommunens 

planstrategi, og disse ønskes udviklet fremadrettet; ikke mindst 

vil der blive arbejdet på at kunne bygge mere beboelse i 

havnebyerne, helst med udsigt over havet. 

 Større attraktioner: 

1. Som tidligere nævnt har Læsø en særlig tanghuskultur, 

og derfor er nogle af de vigtigste attraktioner på Læsø da 

også: tanghusene, Tanghusruten og museumsgården. 

2. Saltkulturen er ligeledes central for Læsø, og derfor er 

saltet også udgangspunkt for følgende 3 vigtige 

attraktioner: Saltsyderiet, sydetomterne og Saltkuren 

(Læsø Kur og Helse) 

3. Museet, Thorvald Hansens Tårn, Læsø Kunsthal samt 

Luddes Hus er i relation til Læsøs kultur centrale 

attraktioner. 

Det er klart, at kommunens planstrategi anerkender vigtigheden 

af ovenstående attraktioner, der for de flestes vedkommende 

ønskes videreudbygget i de kommende år. 

Landskaber: 

Eksempler på nogle af øens mest markante landskabsområder 

er følgende: 

 Remmerne og Kærene. Kærene er et fredet 

moseområde, der ligger mellem Vesterø Havn og Byrum 

på Læsø. Det er et af landets største moseområder med 

småsøer og hedekær. Kærene er et udpræget rimmer og 

dopperlandskab. Det er dannet ved, at havet i sin tid, for 

2-3.000 år siden, dannede et system af langstrakte 

strandvolde (rimmer) med mellemliggende vandfyldte 
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eller fugtige lavninger (dopper). Småsøer, der er dannet i 

dopper, vil pga. landhævning og tilgroning altid bevæge 

sig mod forsumpning og mosedannelse. Længere mod 

øst er der stadig en del åbne vandflader, heriblandt den 

særdeles smukke lobeliesø Birkemosen. 

 Rønnerne og Nordre Rønner. Rønnerne består af 

Færøn, Langerøn, Kringelrøn og Hornfiskrøn. Det er et 

ca. 1.800 ha stort vådområde med vidtstrakte strandenge 

og heder. Rønnerne er hjem- eller rastested for et stort 

antal vade- og andefugle. Nordre Rønner er en lille 

øgruppe i Kattegat syv km nord for Læsø. Flere af øerne i 

øgruppen er på grund af landhævning vokset sammen, 

og de er forbundet med Læsø med det lavvandede 

sandrev Rønnerev. De har et samlet areal på over 10 ha 

med stensamlinger, klitter og strandenge. Øerne er 

ubeboede, men hovedøen Spirholm var fra 1880 til 1963 

beboet. På Spirholm står det 18 meter høje fyrtårn Nordre 

Rønner Fyr, opført i 1880. Fyrtårnet er bygget af granit fra 

Hirsholm. Der er en lille bådehavn på nordsiden af 

Spirholm. 

 Bovet, Danzigmand og Bløden Hale. På østenden af 

Læsø har vi et stort klitterræn, som strækker sig fra 

Danzigmand og Syrodde til Bløden Hale og Knotterne. 

Det meste af klitterrænnet, der topper ved Danzigmand, 

er formet under den store sandflugtsperiode i 1600-1700-

tallet. Havet gnaver af øens nordkyst og transporterer det 

nedbrudte materiale øst og vest om øen for at afsætte det 

igen på den sydlige læside. På denne måde er Bløden 

Hale, Knotterne og små øer syd herfor dannet. Bovet 

Bugt og det øvrige farvandsområde er hovedsageligt et 

lavvandet område med udbredte ålegræsbevoksninger 

med tilstødende strandenge mod nord og vest. 
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 Klitplantagen og Horneks. Højsande er et fredet 

område i Læsø Klitplantage, der er Læsøs store 

sandflugtslandskab med øde klitter i op til 24 meters 

højde, hvilket er meget for den ellers så flade ø. 

Højsande ligger på den nordlige halvdel af Læsø, som er 

den ældste del af øen og den højest beliggende del, idet 

landhævningen her har været størst. Den ødelæggende 

sandflugt fandt sted i det 17. og 18. århundrede, men 

skabte indlandsklitterne. Det var læsøboerne selv, der i 

jagten på saltindkomst skabte denne omfattende 

naturkatastrofe. Området drives af Naturstyrelsen og 

omfatter blandt andet: Holtemmen, Havrevlen, 

Foldgårdssøen, Horneks Odde, Stenhuset, 

Hummerhytten, Hvide Bakker, Læsøstenen, Skansen, 

Redningshuset m.v. 

 Nyland og Stokken. Stednavnene Sønder Nyland og 

Vester Nyland er meget sigende. I landskabet aftegner 

sig et stort antal strandvolde, adskilt af brede og 

langstrakte lavninger, dopper. I den største af dem ligger 

en gammel lagunesø ved navn Kirkefloden. På 

størstedelen af strækningen er strandvoldene parallelle 

med Strandvejen, og på det sidste stykke ned mod 

Stokken ændrer de retning og drejer omkring øens 

sydvestlige hjørne. Stokken er adskilt fra Læsø af en 

smal stribe vand, som er en 4 km lang barriere. Man kan 

for det meste vade over til Stokken. Mod nordvest sættes 

der fra tid til anden nye ”håndtag” på stokken i form af 

krumodder.  

Det vigtige er her kun at slå fast, at kommunens planstrategi 

naturligvis lægger op til, at rammerne for øens righoldige 

naturområder prioriteres, da de danner hele fundamentet for 

friluftslivet på Læsø, både for Læsøs borgere og for de mange 

turister, der hvert år gæster øen. Områderne er også hjemsted 

for de mange sjældne planter og dyr, der findes på Læsø.   
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Pejlemærkerne 

Det fremgår tydeligt af nærværende afsnit, at Læsø har meget at 

byde på, både når det drejer sig om kultur, natur og steder med 

identitet. Det er klart, at det vil være ganske kedeligt, hvis øens 

aktiver ikke bringes i spil til gavn for øens beboere, og det vil 

være ærgerligt, hvis ikke vi griber de muligheder, der ligger foran 

os. For det første er øen begunstiget af, at kloge og 

hårdtarbejdende ildsjæle sammen med gode givere har 

genetableret saltsydningen og tanghusmiljøet. Vores aktive 

borgere og politikere har sammen i et § 17, stk. 4-udvalg lavet en 

tentativansøgning, for at Læsø Tang & Salt skal blive UNESCO-

verdensnaturarv. Det bakker Læsø Kommunes planstrategi 

naturligvis fuldt og helt op om.  

Arbejdet er et tydeligt eksempel på, at en rigtig læsøbo ikke er 

en, der sidder og brokker sig, men har ideer, tager initiativ og kan 

skabe synlige resultater til det fælles bedste; således som det 

har været tilfældet med tanghusmiljø, saltsydning, museet og 

saltkuren, bare for at nævne noget af det vigtigste. 

Øens natur er dyrebar, og den skal både benyttes og beskyttes. 

Stier og faciliteter i landskabet gør netop, at øens natur bliver 

tilgængelig, uden at den bliver ødelagt af en for stor belastning. 

Det er derfor oplagt, at der etableres en sammenhængende 

storsti i afstand fra biltrafikken. En sådan sti vil kunne blive et 

aktiv for turismen, samtidig med at øens borgere får en stadig 

bedre adgang til naturen. Stien skal også medvirke til, at 

almindelige turister ikke kommer i vejen for øens jægere, når det 

er jagtsæson. 

Øens natur skal også være udgangspunkt for 

erhvervsudviklingen, og to tiltag er på baggrund af 

gennemgangen oplagte. Det ene er, at helse- og 

afstresningserhvervene understøttes med et netværk og nogle 

naturplatforme for de aktiviteter, der er relevante i den 

henseende. Hertil kommer, at der måske bør overvejes en 

lokalitet, der kan tjene som et fysisk UNESCO-center, der kan 

fungere som platform for udvikling af læsøprodukter på basis af 

tang, salt og andre naturlige ressourcer på Læsø.  

 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang, så er der solid 

basis for følgende pejlemærker: 

1. Inkluderende og fremtidsorienteret læsøboidentitet 

og læsøkultur bestående af ligeværdige: 

tilvalgslæsøboer, generationslæsøboer, sæsonlæsøboer 

og venerationslæsøboer 

2. Opnåelse af UNESCO-verdensnaturarvsstatus for 

Tang & Salt 

3. Læsø-storstien – Læsø rundt for vandre- og 

cykelaktiviteter samt storridesti for ridesport 

4. Sommerhusområdernes planlægning gøres mere 

fleksibel end i dag 

5. Afstresningskæden med en perlerække af 

naturplatforme for f.eks. meditation, motion, helse, yoga, 

vinterbadning m.v.  
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Læsøs natur og landskab 

Plantelivet 

Læsø består som før nævnt af mange steder med relativt næringsfattige hedekær med åbne 

vandflader. Vegetationen omfatter nogle steder hedelyng, klokkelyng og mosepors. På Læsø 

vokser en række planter, som er sjældne i Danmark, fordi de sure og næringsfattige hedemoser er 

blevet en mangelvare andre steder. Midt på sommeren lyser store mængder af benbræk op i 

mosen. Denne kønne liljeplante har sit navn fra en gammel overtro om, at køerne brækkede 

benene, hvis de åd planten. Endvidere findes brun næbfrø, hvid næbfrø, blåtop, plettet gøgeurt, tue-

kogleaks og de insektædende liden soldug og rundbladet soldug. Flere arter af de kødædende 

planter som soldug og blærerod samt vibefedt vokser ofte sammen med klokkelyng og 

klokkeensian. I søerne vokser der f.eks. hvid åkande, som ellers er mest almindelig i næringsrige 

søer, og langs bredden finder man både kragefod og vandnavle. Læsø lægger også jord til den 

sjældne og statelige kongebregne. I klitplantagen er der flere arter af vintergrøn: liden, klokke-, 

mose- og ensidig vintergrøn. Der er også otteradet, femradet og almindelig ulvefod og farvevisse. 

Mosser og laver findes også i plantagen: etagemos, skæglav, den sjældne snekruslav og islandsk 

kruslav. Flere af søerne i plantagen rummer sjældne planter som for eksempel tvepibet lobelie. Der 

er også strandbo, pilledrager og flydende kogleaks. Omkring søerne er der flere sivarter, og man 

kan være heldig at finde det sjældne græs fin bunke. Der er også mange læsøboer og turister, der 

er rigtig glade for de mange forskellige svampearter, der findes på Læsø, hvoraf langt de fleste 

heldigvis er spiselige. 

Der er utrolig mange særlige planter på Læsø, og det griber hurtigt om sig, når omfanget forsøges 

beskrevet. Det afgørende her er ikke at få dem alle med; det er derimod, at den stadig sjældnere 

del af den danske fauna bevares. Folketinget og danskerne er blevet stadig mere bekymret over, at 

industrialiseringen og den intensive dyrkning i Danmark truer med at udrydde den danske 

nationalfauna og erstatte vores oprindelige planter med importerede og hårdt udbytteoptimerede 

planter. Læsø har altid haft en meget næringsfattig landbrugsjord, landbrugene er få (ca. 25 

medlemmer i Danmarks absolut mindste landboforening), og gårdene har altid været relativt små, 

sammenlignet med landbrugene i det øvrige Danmark. Derfor er et meget lille areal på Læsø 

opdyrket, hvilket efterlader masser af plads til den vilde natur, hvorfor øen har plads til og er isoleret 

nok til at kunne passe på et højt niveau af biodiversitet, som der nu er kommet markant fokus på. 
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Dyrelivet 

Læsø har rigtig mange dyrearter, hvoraf en hel del er sjældne eller har været meget tæt på at blive 

udryddet. Der er rigtig mange turister og naturelskere, som gæster Læsø for at se og nyde Læsøs 

fantastiske dyreliv. 

 Myreløven – På sandede steder på Læsø kan man i tørvejr finde helt cirkelrunde tragte på 3-10 

cm, hvor der i bunden sidder den sjældne myreløvelarve. Nogle myrer mister fodfæstet, når de 

balancerer på kanten af myreløvens tragt, styrter ned og kan ikke komme op igen. 

 Den brune bi – Som det eneste sted i Danmark er den brune bi delvis fredet på Læsø. Der er 

områder på øen, som er forbeholdt netop denne art af bier.  

 Ensianblåfuglen – Sommerfuglen ensianblåfugl er sjælden. Den kan ses på Rønnerne, hvor 

den lever af nektar fra klokkelyng. Den lægger æg på planten klokkeensian, hvor larven lever i 

kort tid i blomstens knop, hvorefter den falder ned på jorden. Her tages den ”i pleje” af en særlig 

myreart. Myren tager larven med ned i tuen og fodrer den til gengæld for en sød masse, som 

larven udskiller.  

 Engmyren – Lever på de tørre dele af Rønnerne. De kan lukke deres tuer næsten helt, så 

myrerne ikke drukner, når tidevandet af og til oversvømmer strandengene. Myrerne kan modstå 

fem døgns oversvømmelse. Engmyren holder rodlus som ”husdyr”. Lusene spiser saften af 

planterødderne, og til gengæld for husly får engmyrerne rodlusenes sukkerholdige sekreter. 

 Den spættede sæl – En af Danmarks største bestande af spættet sæl, ca. 1.000 dyr, holder til i Kattegat omkring Læsø. Sæler var i 

gamle dage meget vigtige nyttedyr, hvor kødet blev spist og skindet brugt til tøj. Arten gråsæl blev udryddet i Danmark for ca. 100 år 

siden (men nu er den tilbage), og der var i 1977 ca. 2.000 spættede sæler tilbage. Arten er derfor i dag totalfredet. 

 Tranen – En stor særpræget fugl, der hvert eneste år yngler i Kærene. Det er et særligt syn, når de danser deres særprægede 

parringsdans. Fra ca. 1850 og 100 år frem var de forsvundet fra Danmark. Men i 1952 vendte det første ynglende tranepar tilbage. 

 Stor regnspove – Danmarks største vadefugl, stor regnspove, kan ses i Kærene, på Rønnerne og i Holtemmen på Læsø. De har 

lange nedadbuede næb og et vingefang på op mod en meter. To gange årligt raster op mod 3.000 store regnspover i Danmark. Arten 

blev helårsfredet i 1994. 

 Spidssnudet frø – Man finder den spidssnudede frø i Læsø Klitplantage. Den holder til i lav vegetation og vådområder. Frøen har en 

bred gul stribe ned langs ryggen, men kan være vanskelig at skelne fra den mere almindelige butsnudede frø.   

 Sørgekåben - Denne nysgerrige dagsommerfugl kan ses på skovstier og i lysninger, hvis man er heldig. Forsiden af vingerne er meget 

mørk – nærmest sortviolet med en kant af lysegul og blå pletter, og med et vingefang på 7-8 cm er sørgekåben ikke til at tage fejl af. 

 Dværgternen – Dværgternen er verdens mindste terne og kendes på en hurtig vingeføring og flugt samt den hvide pande og det gule 

næb med sort spids. Dværgternen foretrækker at yngle på vegetationsløse strande med lidt færdsel og findes i yngletiden især i 

området omkring Stokken på Læsø. 
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Det rækker tydeligvis alt for vidt i denne sammenhæng at opliste alle de sjældne fugle, pattedyr og insekter, der er på Læsø. Ét er dog 

sikkert: Vores turister og borgere sætter pris på dette rige dyreliv, hvorfor vi har en stor interesse i, at Læsø Kommunes planstrategi 

sikrer, at der også er noget natur tilbage til de generationer, der kommer efter os.

Livet i havet 

Det marine fiskeliv i havet omkring Læsø er meget vigtigt for 

fiskeriet og for turisterne på Læsø. Et eksempel på sådan et 

område er Natura 2000-område nr. 20 i havet omkring Nordre 

Rønner, der netop er udpeget både som fuglebeskyttelses- og 

habitatområde. Det ligger ca. 8 km nord for Vesterø Havn på 

Læsø og er på cirka 18,5 kvadratkilometer. Karakteristisk for 

området er den store forekomst af boblerev og stenrev samt 

rønnerne, der er levested for splitterner, fjordterner og spættet 

sæl (nævnt ovenfor). Nordre Rønner stikker op af havet som en 

række små stenrige holme. Rønnerne udgør sammen med 

stenrevet Borfeld den del af det store stenrevsområde, der rager 

op over havniveau. Revområdet er omgivet af sandbund og 

sandbanker og ligger for enden af et 8 km langt sandrev mellem 

Læsø og Nordre Rønner. Boblerev forekommer særligt langs 

områdets nordlige afgrænsning, hvor de ligger i et stort 

sammenhængende område.  

De marine værdier er omfattende og komplekse, og man 

fornemmer tydeligt, at disse værdier bør beskyttes, hvorfor 

rensning af spildevand er en betydningsfuld prioritering på Læsø, 

hvilket ønskes klart signaleret i kommunens planstrategi. 

Pejlemærkerne 

Det fremgår tydeligt af dette kapitel, at Læsø har en enestående 

natur, både i relation til dyr og planter. Naturen er det måske 

vigtigste aktiv også erhvervsmæssigt. Først og fremmest er det 

af stor betydning, at øen tager sig godt ud og ikke har affald 

liggende rundt omkring og på vores kyster. Mange borgere, 

skolebørn og turister samler opskyllet affald op fra standene og 

andre områder. Dette er en aktivitet, som vi på alle mulige måder 

ønsker at støtte. Det skal gøres nemt at komme af med og 

sortere affald i større og større omfang. 

Læsø har gennem årene fået alle de fredninger, 

naturbeskyttelseslovene nu har bestemt, der skal være. 

Desværre har øen ikke fået del i nogen af alle de penge, der er 
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fulgt med i kølvandet på alle disse fredninger, f.eks. som en 

nationalpark i lighed med den nordjyske Nationalpark Thy eller 

Danmarks to nye naturnationalparker etableret i år 2020. Thy har 

f.eks. i det seneste årti modtaget mere end 150 mio. kr. fra staten 

og langt mere fra fonde og projekter. Et nej til penge har ikke 

forhindret fredningslovgivning, og Læsø har fået alle de 

fredninger, lovene tilsiger, ligesom Thy, men til gengæld har 

Læsø ikke fået en krone til sin natur, hvilket har kostet 

arbejdspladser, ikke mindst for de ufaglærte på øen. Det er 

henover årene blevet mere og mere indlysende, at det er på tide, 

at vi læsøboer i det kommende årti får vores retmæssige andel af 

de midler, som Folketinget afsætter til naturformål. 

Læsøs fremtid er afhængig af Læsøs natur. Og det værste, der i 

denne sammenhæng kan ske, er, at historien gentager sig, og at 

beboerne ødelægger naturen, som det var tilfældet under den 

store økologiske katastrofe, der endte med sandflugt og med 

næsten at ødelægge al landbrugsjord. Det er klart, at 

læsøboerne også i fremtiden ønsker at kunne drikke rent vand 

fra øen, vand, der ikke er forgiftet af sprøjtegifte og anden 

forurening, som risikerer at true læsøboernes helbred. 

Læsø har været på forkant med solceller og elbiler, og øen har 

sparet en hel del energiudgifter ved at være opmærksom på 

energispild. Læsø er ikke en velstående kommune, så vi er nødt 

til at være sparsommelige, hvilket også gælder energiforbruget. 

Da transport til og fra øen kræver sejlads, som belaster miljøet, 

er det oplagt at skåne klimaet ved at benytte sæsonens 

fødevarer, og ved at kommunen anvender de lokalt producerede 

fødevarer – også selvom de måske er lidt dyrere, da det jo 

nedbringer klimabelastningen i form af mindre transport og giver 

flere arbejdspladser på øen og et øget skattegrundlag. Vi ønsker 

f.eks. ikke ikke-økologiske fisk fra dambrug, bare fordi de er 

billige at producere. Vi vil derimod have friskfanget vildfisk fra 

vores eget naturlige økosystem, der befinder sig rundt om øen. 

Læsø har været aktiv omkring nedgravningen af vores 

højspændingsledninger med aktivitet i pressen og besøg på 

Christiansborg. Vi ønsker i det kommende årti at følge op på 

dette arbejde. 

Pejlemærker bliver i lyset af disse hensyn: 

1. Biodiversitetspark med fokus på ”dansk fauna” samt 

”lokal jagt- og fiskerikultur”. En biodiversitet, der giver 

stadig mere liv og mere plads til Danmarks truede dyre- 

og plantearter. 

2. Rent miljø og rent vand. Øen holdes stadigt renere for 

affald, og overskudsressourcerne sorteres. Giftfrit 

drikkevand sikres, og spildevand renses stadig bedre. 

3. Energibesparende, klimabevidst og økologisk, hvor 

løbende energispild undgås. På Læsø skal der købes 

lokale fødevarer, så klimabelastningen ved transport 

løbende reduceres.  

4. Naturområderne udvikles, og 

højspændingsledningerne graves ned. Naturen skal 

benyttes og beskyttes, således at læsøboerne og 

turisterne får stadig mere lyst til at passe på naturen. 

5. Naturpleje og omsorgsbevidsthed. Vi plejer vores natur 

stadig bedre og øger lysten til at passe på øen – ikke 

mindst hos den kommende generation. 
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Læsøs erhverv, erhvervsdrivende og beskæftigelse 

Læsøs styrker i guldfirkanten: helse, fiskeri, landbrug og turisme.

Læsø har 4 private hovederhverv, der i stadig større omfang 

understøtter hinanden. De 4 private erhverv er hinandens 

forudsætning – hvorfor det er meningsløst at ville afgøre, hvilket 

af erhvervene der er det vigtigste. Der er en sammenhæng, som 

går ud på, at turismen er afhængig af gode restauranter, og gode 

restauranter er afhængige af gode fødevarer og ikke mindst 

friske fisk. Læsøs fødevarer har behov for at blive kendt og afsat, 

hvilket turismen hjælper med til. Helseerhvervene saltkur, 

ridning, cykelsport, vandresport, yoga, mindfulness osv. har brug 

for overnatningssteder, sunde fødevarer og oplevelser, hvilket 

både turisterhvervene og fødevareerhvervene kan medvirke til at 

tilvejebringe.

Turisme

Helse

Fødevarer

Fiskeri
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Turisterhvervet er et meget stort og vigtigt erhvervsområde på 

Læsø, og mange læsøboer har en indkomst, der mere eller 

mindre er baseret herpå, om det er ved sommerhusudlejning, 

restaurant, hotelvirksomhed, ridning, gårdbutik eller vejkiosk, 

lystfiskerture, lystsejlerservices eller andre turistrelaterede 

aktiviteter. Læsøs turister er meget trofaste og bliver temmelig 

længe på øen i gennemsnit, og de kommer ofte tilbage igen. 

Turisterne er fortrinsvis danske, tyske, svenske og norske, og 

hovedparten er: 

 seniorturister 

 småbørnsfamilieturister 

 aktivitets- og naturturister 

 sommerhusturister 

 sejlerturister 

 campingturister 

Fødevareerhvervet inkluderer både spisetang, 

kødkvægproduktion, landbrug, saltproduktion osv. Generelt i 

Danmark er landbruget under industrialiseringen blevet stadig 

mere intensivt dyrket i større og større brug, og det har i ikke 

ubetydeligt omfang truet med at reducere den danske 

nationalfauna markant ved at erstatte vores oprindelige 

plantesorter med importerede og hårdt avlsoptimerede planter. 

Læsø derimod har altid haft en relativt næringsfattig 

landbrugsjord med meget sand og et relativt tyndt muldjordslag 

samt arealer, der af og til kan blive oversvømmet. Dette har gjort, 

at Læsø aldrig rigtig har haft et udpræget industrialiseret, 

intensivt landbrug. Landbrugene på Læsø består i et dansk 

perspektiv af meget små bedrifter med en stor del landbrugsjord, 

der ligger brak eller er udlagt til græs. Læsø har landets markant 

mindste landbrugsforening med kun ca. 25 aktive medlemmer. 

Da landbruget på Læsø er småt, så dyrkes det oftest på en 

skånsom måde i relation til den specielle natur. Øen er oplagt til 

at kunne rumme en diversitet af specialiseret økologisk 

produktion baseret på oprindelige danske sorter. Øen  

 

har intet potentiale for hverken store svinefabrikker, 

mælkeproduktion i stor skala eller konkurrencedygtig kornavl 

eller lignende. Dertil er jorden for næringsfattig og landbrugenes 

arealer alt for få og små. Når man kun kan producere små kvanta 

og ikke kan konkurrere på pris, så kan man kun overleve ved at 

producere høj kvalitet, som man kan tage noget ekstra for. 

Landbrugets eneste reelle langsigtede overlevelsesmulighed 

afhænger af, at den næste generation af landbrugere er kreative, 

både i relation til produktion og til forretningsmodel. Det er vigtigt, 

at råvarerne bliver forarbejdet og beriget, således at der kan 

tages en højere pris for det færdige produkt. Da landbrugene er 

så små, få og skrøbelige, som de i realiteten er, så er det vigtigt, 

at der i kommunens planstrategi skabes så gode muligheder for 

vores landbrug som muligt, herunder særligt potentialet for at 

supplere den sparsomme indtjening med landbrugsstøtte samt 

give landbrugerne mulighed for at udvikle sideindkomster, så de 

har en reel chance for at overleve. 
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Fiskerierhvervet er vigtigt for Læsø, herunder også Læsø 

Fiskeindustri. Fiskeriet går relativt godt, der er en god bestand af 

hummere, rødspætter, fjæsinger og mange andre fisk, som 

forbrugerne ønsker at spise. Fiskerne har det ind imellem meget 

svært med den forøgede mængde af regler, kontroller, 

kvotebegrænsninger og restriktioner, men de klarer sig på trods, 

hvilket er et meget stort aktiv for øen. Det er vigtigt, at 

havneforholdene for fiskerne er gode, og at Læsø Fiskeindustri 

får mulighed for at udvide, når der bliver behov herfor. Fiskeriet 

er en vigtig leverandør til fødevareproduktionen og til 

turistindustrien, øens restauranter og øboernes egne køkkener. 

Helseerhvervet er det nyeste erhverv og er ikke mindst blevet 

igangsat af, at Læsø Kur og Helse ApS over årene har skabt en 

omsætning og har fået sat øen på landkortet inden for dette 

område. Der er flere små aktører, der tilbyder hjælp til stressede 

medarbejdere fra større firmaer i byerne. Arbejdet med f.eks. 

yoga, rideterapi, musikterapi eller mindfulness drager fordel af 

øens særlige karakteristika med masser af fri natur, lav 

støjforurening, lav lysforurening, lange kyststrækninger, sunde 

fødevarer osv. Dette har så småt givet erhvervet mulighed for at 

udvikle sig og opnå en vis volumen. Netop i skuldersæsonen og 

uden for højsæsonen har øen et overskud af sengepladser m.v., 

der kan være særdeles nyttigt, når en helsevirksomhed skal køre 

et hold kunder gennem et forløb. Desværre er kundegruppen 

med stress, angst og depression til stadighed markant voksende, 

og udbuddet af kvalitetsforløb er underudviklet, men det giver 

gode fremtidsudsigter for erhvervet, ikke mindst her på Læsø. 

Det offentlige er ud over det private arbejdsmarked den største 

enkelte virksomhed på øen og omfatter ca. 300 stillinger eller ca. 

1/3 af det samlede arbejdsmarked. De ansatte dækker bl.a. 

plejesektoren (sosu-assistenter og sygeplejesker), den sociale 
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sektor, skolelærere og pædagoger osv. Hertil kommer de ansatte 

i transportsektoren, f.eks. på Læsøfærgen. De ansatte på det 

grønne område, både i kommunen og i Naturstyrelsen, er også 

vigtige for øen. 

Ud over primærerhvervene, der nu er faldet til små 30 

fiskerfamilier og små 25 landbrugsfamilier, så er resten omkring 

ca. 800 beskæftigede med turisme, pleje, fiskeindustri, 

håndværk, helse, transport m.v. 

Læsøs iværksættere  

På Læsø er der stadig flere, der arbejder med at udvikle nye 

produkter, både fysiske produkter, serviceprodukter og 

oplevelsesprodukter. Mange af iværksætterne er meget kreative, 

men produkterne har svært ved at nå det fornødne 

produktudviklingsniveau, og mange af iværksætterne har 

betydelige udfordringer med afsætningen, ikke mindst på nettet. 

Der er brug for et særlig markant initiativ, hvis øens iværksættere 

i højere grad skal have mulighed for at skabe vækst. Forholdene 

for iværksætterne på Læsø er i dag ikke konkurrencedygtige i 

relation til resten af Danmark. Danmark oplever på følgende 

områder stærk vækst: 

1. Der skabes nye brands, og afsætningen på internettet 

øges. 

2. Økologien vinder markedsandele og er nu oppe på ca. 30 

% for mejeriprodukter og frugt. 

3. Miljø- og klimaindustrien styrkes og udvikles. 

4. Software- og robotindustrien vokser kraftigt. 

5. Sundheds- og velværeindustrien vokser. 

6. Et stigende behov for hjemmearbejdspladser. 

 

Der er behov for, at Læsø finder sine egne ben at stå på og 

melder klart ud, hvad fremtiden skal være for Læsøs erhverv, da 
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de traditionelle erhverv desværre fortsætter med at tabe terræn. 

Læsø har 

måske lidt for længe satset på det traditionelle, det 

konventionelle og det gammelkendte. Der er behov for, at Læsø 

ser frem, hvis nedgangen i antallet af beskæftigede på øen ikke 

skal fortsætte med fraflytning og faldende gennemsnitsindkomst 

til følge. Læsø har i dag Danmarks 3. laveste 

gennemsnitsindkomst, og hvis den ikke skal falde yderligere, så 

skal der sættes nogle flere initiativer i gang, og flere driftige folk 

skal tiltrækkes til øen.  

Sæson- og deltidsarbejde på Læsø 

Der er stor forskel på den arbejdskraft, der efterspørges, og de 

kompetencer, der er til rådighed på Læsø. Samtidig er Læsø 

udfordret af, at der er kraftige sæsonudsving, da turisterhvervet 

endnu ikke fungerer som helårserhverv, hvilket giver en betydelig 

forskel på tidspunkterne for, hvornår arbejdskraften efterspørges, 

og hvornår den er til rådighed. Udfordringen med at skabe 

vinterbeskæftigelse er således betydelig, og det er nødvendigt, at 

der tages initiativ til, hvorledes dette problem kan reduceres. 

Læsøboer er gode til at have flere beskæftigelser på samme tid. 

Den ene af typisk to forsørgere i en familie har et fast heltidsjob. 

Dette kombineres tit med, at den anden enten er selvstændig 

eller har sæsonarbejde. Læsøboer har i udbredt grad en slags 

”skrabsammen”-økonomi, hvilket kunne lyde som en nødløsning, 

hvilket det langt fra er. Skrabsammen-økonomien gør, at mange 

dyrker en slags ”erhvervshobby”, der nogle gange udvikler sig til 

et egentligt erhverv.  

Det er vigtigt, at Læsøs erhverv løbende udvikles, og det private 

erhvervsliv har nok selv mest indsigt i, hvordan det bør gøres. 

Læsø Turist- og Erhvervsforening er blevet dannet som 

omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen på Læsø. Det er 
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meget vigtigt, at der i Læsø Kommunes planstrategi erklæres 

støtte og anerkendelse af arbejdet i foreningen, og at kommunen 

vil arbejde intensivt for, at det gode samarbejde videreudvikles 

hen over det kommende årti. 

Destinationsselskabet Destination Nord er også et centralt regi, 

hvori markedsføringen af Læsø sker i samarbejde med de øvrige 

tre samarbejdskommuner Aalborg, Brønderslev og 

Frederikshavn. 

Pejlemærker 

Det er svært at øge bosætningen på øen, hvis der ikke er noget 

arbejde, i hvert fald hvis man ønsker tilflyttere i den 

arbejdsduelige alder. Man må udvikle nye erhvervsplatforme, 

men det er også bydende nødvendigt at modernisere de 

bestående, så de ikke udkonkurreres af mere fremsynede og 

innovative konkurrenter.  

Øen har slående kvaliteter i forhold til afstresning og helse, der i 

dag er markeder i rivende udvikling i Danmark og i resten af 

Europa. Øens fravær af lysforurening, luftforurening og 

lydforurening er et kæmpe aktiv, da netop dette fravær er blevet 

en kæmpestor mangelvare på stort set alle andre dele af kloden. 

Det virker oplagt, at øen forsøger at få andel i den vækst, som 

helse- og afstresningserhvervene forventes at få i det kommende 

årti.   

Læsø har brug for at styrke sit ”brand” ud over turisme for andre 

produkter inden for fødevarer og lignende. Læsø ligger fjernt fra 

de fleste forbrugere i størstedelen af året. Det virker derfor 

oplagt, at øens producenter støttes i at blive mere synlige i form 

af webshops og lignende. En sådan tilstedeværelse skal 

understøttes af et stærkt Læsø-brand. 

De fleste læsøboer lever af flere forskellige, samtidige 

indkomststrømme. Det er derfor vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, 

for at det bliver muligt i stadig større omfang i fremtiden ved at:  

1. Understøtte modernisering af fødevareerhvervet, 

herunder fiskeri og landbrug, så det sikres, at erhvervet 

ikke uddør på Læsø. 

2. Tiltrække iværksættere til helse- og 

afstresningserhvervet, så kapaciteten uden for 

højsæsonen udnyttes. 

3. Skabe et Læsø-brand og en Læsø-webshop, så 

afsætningen af Læsøs produkter øges. 

4. Udvikle turismeerhvervet uden for højsæsonen, 

herunder natur- og aktivitetsturismen. 

5. Øge mulighederne for indtægtssupplement, f.eks. i 

form af bed & breakfast og lignende. 
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Læsøs befolkning, bosætning og mobilitet 

Bosætning 

Bosætningen på de danske øer er et komplekst 

samspil mellem timing og livsmuligheder, mobilitet 

og arbejde, boligudvalg og finansiering. Historisk 

set har de danske øers indbyggertal været på sit 

højeste frem til omkring 1950’erne, og dengang 

boede flere generationer ofte under samme tag, 

familierne havde flere børn, og der var mange 

flere arbejdspladser ved både landbruget og i 

fiskeriet.

I de senere årtier er mange af 

generationslæsøboerne flyttet fra øen, en 

fraflytning, der desværre ikke har kunnet opvejes 

af tilvalgs-læsøboere. I dag er der derfor stadig 

færre indbyggere tilbage på øen, og boligmassen 

på øen er gået fra næsten udelukkende at være 

helårsbenyttet, til at der i dag bliver anvendt stadig 

flere boliger til fleks- og fritidsbrug. Når boliger 

overgår til fritidsbrug, så påvirker det 

helårssamfundet. Sommerhuslæsøboer har ofte 

både økonomisk og socialt en positiv effekt på lokalsamfundet, ikke mindst fordi boligerne bliver passet og vedligeholdt, men også fordi 

sommerhuslæsøboer bruger penge på øen eller lejer boligen ud til andre turister, der også lægger penge på øen. En del 

sommerhuslæsøboer engagerer sig også i lokalsamfundet, og nogle flytter senere permanent til øen, f.eks. når de bliver pensionerede. 

Sommerhuslæsøboer er gode, fordi de holder hånden under et skrøbeligt boligmarked, men de kan også i gode tider risikere at presse 

priserne op og derved udelukke nogle købere, der ønsker at bo fast på øen. I det seneste årti har der været udfordringer med at kunne 

optage realkreditlån til boligkøb, fordi nogle ejendomme anses for at være såkaldte risikoejendomme. Mulighederne for belåning er 

således blevet væsentligt ringere i løbet af de seneste 10 år. Selvom en del fritidsboligejere er lokalt engagerede og værdifulde kræfter i 

lokalsamfundet, så kan en for høj andel af fritids- og fleksboliger gøre det vanskeligere at fastholde et velfungerende lokalsamfund, hvor 

folk kommer hinanden ved og tager et kontinuerligt medansvar for det lokale. Især i vinterhalvåret står mange fritidsboliger tomme, og det 

kan give et indtryk af lukkethed og inaktivitet. Den enkelte sæsonlæsøbo kan naturligvis ikke klandres for dette forhold.  
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Måden at bo på bliver stadig mere varieret og indbefatter også en anden måde 

at indrette sig på i relation til arbejde. Dette gør, at der skal tænkes nyt om 

måden, de øvrige boliger bliver anvendt på, herunder også, om mængden af 

lejeboliger bør øges. Interessen for ø-livet synes i de senere år at være blevet 

større nu end tidligere. Siden 2016 er det gennemsnitlige indbyggertal på de 

danske øer faktisk steget en smule, hvilket forhåbentligt markerer en vending. 

Stigende velstand og lave renter giver flere muligheder for at eje en fritidsbolig, 

internettet giver mulighed for at arbejde fleksibelt og kombinere bylivet i nogle 

perioder med ø-livet på andre tidspunkter, og det stigende antal ældre med et 

godt økonomisk råderum giver mulighed for at eje flere boliger og f.eks. 

kombinere en bolig på en ø med en lejlighed i byen. Hvis Læsø skal drage 

fordel af disse strømninger, så skal vi målrettet udnytte dem og bruge vores 

tilflytningskonsulent strategisk. 

Tilhørsforhold 

Når nu helårslæsøboer forlader øen, enten fordi de dør (høj 

gennemsnitsalder), eller fordi de rejser fra øen, så affolkes Læsø, hvis ikke 

antallet af tilvalgslæsøboer øges – det er logik. Skal læsøboerne undgå at 

uddø og derimod blive flere, så skal vi både fastholde de få læsøboer, vi har 

tilbage, og vi skal tiltrække flere tilvalgslæsøboer, og nogle af de fraflyttede 

generationslæsøboer skal komme tilbage. Dette kan kun gøres, hvis alle 

læsøboer føler sig velkomne på øen. Man føler sig velkommen på Læsø, hvis 

man bliver accepteret, og hvis der er respekt for det bidrag, man kommer med, 

hvad enten man bor på Læsø hele året, er væk fra øen i weekenderne, har 

sine børn boende på øen, eller om man har 2 boliger og delvist bor i en storby.  

Snagementaliteten (der kan opstå i små lokalsamfund), hvor nogle enkelte 

føler sig kaldet til at ytre sig om, hvorvidt man nu betaler skat nok, eller om 

man nu deltager tilstrækkeligt i det ene eller det andet, skal høre endeligt op, 

hvis tilvalgslæsøboer skal føle sig velkomne, og hvis dem, der ikke lever som 

alle andre, også skal føle sig accepterede. Vi har brug for alle dem, vi kan få til 

øen, og alle fremtidige læsøboere, der kan bidrage til øen, skal føle sig 

velkomne. Vi hører alle lige meget til her, og alle, der vil øen det godt, er 

velkomne. 
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Mobilitet 

Færge og bus er, når man bor på en ø, helt utrolig vigtige for, at man kan få hverdagen til at hænge sammen. Færgen er livlinen til 

fastlandet og døren til resten af verden. Når nogen en sjælden gang kommer til at sige, at f.eks. færgepriserne er for høje, strider det mod 

fakta, da de ville være langt højere, hvis den enkelte skulle betale, hvad det reelt koster. Priserne kan kun holdes på det niveau, fordi den 

offentlige transport modtager betydelige tilskud. 

Læsø bruger ganske mange penge på offentlig transport. Øen har ofte været med helt fremme og har eksperimenteret med elbus og 

elbiler. Læsø har netop oplevet en uproduktiv dialog om nyt færgekøb. Desværre gik nogle få debattører løs på hinanden med ikke-

underbyggede påstande om, hvorfor der ikke var noget vigtigere i verden, end om den fremtidige færge nu var en såkaldt singleender 

eller dobbeltender. Hvis man lader være med at stirre sig blind på det relativt ligegyldige spørgsmål om ender, hvad er det så, der faktisk 

betyder noget for øens borgere? Nogle relevante eksempler kunne være: 

1. Hvordan sikres der en færge/færger, vi har råd til at købe, drive og bruge: 

a. Hvordan opnår vi et økonomisk fordelagtigt færgeindkøb med høj kvalitet og funktionalitet? 

b. Hvordan sikrer vi færrest mulige driftsudgifter til vedligehold, energi og personale? 

c. Hvordan sikrer vi lave billetpriser, ved at dobbelt skibsdrift undgås de næste ca. 30 år?  

d. Hvordan sikrer vi en billig nødchartring, når færgen dokkes? 

e. Hvordan får vi staten til at støtte vores færgekøb mest muligt? 

f. Hvordan holdes udgifterne til havneombygning og landgangstårn nede ved færgeskift? 
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2. Hvordan anskaffes der en færge/færger, der er funktionel og løser sejlbehovet: 

a. Hvordan sikrer vi en kapacitet, der gør, at der stort set altid er plads til alle læsøboer? 

b. Hvordan sikrer vi en fartplan, der giver læsøboerne den fleksibilitet, de ønsker? 

c. Hvordan indretter vi færgen, så læsøboer og turister sikres en god overfartsoplevelse? 

d. Hvordan får vi en god og omkostningseffektiv forplejning ombord? 

e. Hvordan sikrer vi, at pendlere og mennesker, der arbejder, kan udnytte tiden på færgen? 

f. Hvordan sikrer vi uhindret adgang til færgen for vores ældre, syge og handicappede? 

3. Hvordan sikres miljøet og et lavt energiforbrug: 

a. Hvordan sikrer vi, at den stadig mere miljø- og klimabevidste turist vil bruge færgen? 

b. Hvordan sikrer vi, at havmiljøet, som fiskerne lever af, ikke belastes unødigt af færgen? 

c. Hvordan sikrer vi, at færgen er ”grøn nok” til statslige tilskud? 

d. Hvordan sikrer vi, at hygiejnen gør det sikkert på færgen for personer med svagt helbred? 

e. Hvordan sikrer vi en lav støjforurening, når færgen er i havn, til glæde for sejlere og 

beboere? 

f. Hvordan sikrer vi, at arbejdsmiljøet bliver godt, til glæde for medarbejderne? 

 

.

Det er ikke ærindet for en kommunes planstrategi at opliste alle 

spørgsmål angående et færgeindkøb. De ovenstående 18 helt 

centrale spørgsmål og mange andre spørgsmål har desværre 

ikke fået tilnærmelsesvist den opmærksomhed, de fortjente, i den 

forvredne offentlige debat. Færgerne er nu ved at være gamle, 

og reparationsudgifterne tager voldsomt til i de kommende år. Så 

nu er det på tide, at vi på Læsø begynder at tale om relevant 

mobilitet. Kommunalbestyrelsen er i denne planstrategi klar til at 

lede en fremadrettet mobilitetsdialog på Læsø på et oplyst 

grundlag med fokus på det, der betyder noget for øen de næste 

30 år. Det er f.eks. interessant, om der kun skal være en 

bilfærge, eller om en passagerfærge kunne supplere, måske til 

andre destinationer. Gøteborg kunne være nok så oplagt som 

Sæby eller Frederikshavn både for turister og læsøboer. 

Hurtigsejlads til Gøteborg (havn uden for) med en passagerbåd 

(300-400 passagerer) bør indgå i sådanne overvejelser. Et fartøj 

med disse egenskaber findes på markedet, og sejltiden ville 

være ca. 1 time og 20 minutter.  

Cykling og vandring er stadig vigtigere måder at bevæge sig 

rundt på. Mange mennesker er blevet opmærksomme på, at 

deres livskvalitet afhænger af, at de holder sig sunde, og at det 

at holde sig sund hænger sammen med, at man bevæger sig. 

Øen er veloplagt til cykling, dels fordi den er lille, men også fordi 

den er flad. Vandrestier og cykelstier bruges ikke kun af 

læsøboer, men anvendes også af turister i stort mål og 

understøtter turismen på øen. Det er særlig vigtigt, at børnene 

også cykler mere, så de får den fornødne motion. 
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Elcykel, men også knallert og scooter er efterhånden vigtige 

transportmidler på Læsø, og der vil i de kommende år fortsat være fokus 

på at udvikle og udbygge øens stier, der kan anvendes af disse 

trafikanter. Der skal stærke incitamenter til, hvis den enkelte skal vælge 

bæredygtige og sunde transportformer. Borgerne begynder ikke at ændre 

vaner, bare fordi de bliver opfordret til det. Der skal ske noget markant, 

før man for eksempel fravælger bilen, hvis man er vant til at køre i den. 

Det viser alle undersøgelser og al erfaring. Alternativet til bilen skal være 

reelt, og fordelene skal være åbenbare.  

Bil og bus er desværre stadig relevante i et vist omfang, når man bor i et 

af Danmarks tyndest befolkede områder, hvorfor vejenes kvalitet er vigtig 

for Læsø. Det handler ikke kun om privatbilisme, men også om lastbiler, 

der er den eneste form for transport af varer til Læsø, da Læsø ikke har 

nogen jernbane. Læsø er næsten for tyndt befolket til, at offentlig 

transport i form af busser giver mening, og derfor er det også en 

udfordring, hvis øen ikke har en fungerende taxaservice. Det er ikke alle 

borgere, særligt de ældste, der selv kan køre bil, så hvad gør de, når 

bussen ikke kører? 

Et tankeeksperiment. Hvis et køretøj har en afskrivningstid på 7 år 

(vores elbiler er nu over 10 år gamle), og hvis vedligeholdelsen koster ca. 

10 % af anskaffelsesprisen, så kan man for 3,5 mio. kr. om året (Læsøs 

andel fratrukket tilskud fra Regionen) over 7 år få for ca. 22 mio. kr. 

køretøjer, når de 10 % af driften trækkes fra. En elbil koster ca. 200.000 

kr. (385 km i rækkevidde), en elscooter (2-, 3- og 4-hjulet) koster ca. 

20.000 kr., og en elcykel koster ca. 10.000 kr. Kommunen ville således 

kunne anskaffe ca. 60 elbiler, 250 elscootere og 500 elcykler, inklusive 

10 % i vedligeholdelse. Hvis afskrivningstiden var 8 år i stedet for 7, så 

ville det kunne finansiere hele ladesystemet, man ellers kunne søge 

penge til hos staten. Tankeeksperimentet viser, at der er andre tilgange til 

problematikken mobilitet end bustransport. 
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Man kunne f.eks. bringe spørgsmålet til afstemning? Man kunne også udskrive en 

konkurrence om, hvem der kunne komme med det mest kreative bud, der kunne 

tilfredsstille flest borgere. Man kunne også opretholde et status quo, hvor vi fortsætter 

med at gøre, som vi plejer, og det er der sikkert mange (særlig de ældre), der er mest 

trygge ved. 

Flyvepladsens fremtid? Flyvepladsen trænger til en opgradering, så der f.eks. kunne 

etableres en rute til Gøteborg, som kun ligger ca. 15 minutters flyvning fra Læsø. I dag 

kan kun meget små maskiner lande på Læsø og det kan de kun gøre, når der er god 

sigtbarhed. Hvis flyvepladsen blev opgraderet, så kan man også lande på Læsø i mørke 

og i dårligt vejr.  

Pejlemærkerne 

Gøteborg ligger blot ca. 15 minutters flyvning eller ca. 1½ times sejlads fra Læsø. Byen 

er en millionby med alle de faciliteter, der komplementerer de fordele, der er ved at bo 

på en ø som Læsø. Det er oplagt, at det ville være en kæmpe fordel for Læsø, hvis vi fik 

en forbindelse til Gøteborg med en billetpris, der giver mening for turister, der vil til 

Læsø, og for læsøboer, der ønsker at supplere ø-livet med de aktiviteter, der er 

specifikke for storbyen. 

Sundhed er og har længe været helt centralt, ikke fordi Læsø har den sundeste 

befolkning i gennemsnit, men måske netop fordi vi ikke har. Det er derfor vigtigt, at 

Læsøs børn får mulighed for at bevæge sig, f.eks. ved sikkert at kunne cykle til og fra 

skole, hvilket ville hæve sundhedsniveauet markant hos børnene og øge deres 

indlæringsevne.  

Læsø har på mobilitetsområdet følgende 5 centrale ambitioner: 

1. Udbygning af færgetransporten, både mod Nordjylland og Gøteborg.  

2. Udbygning af cykel- og gangstier på øen, gerne væk fra de bilkørte veje. 

3. Nytænkning af bustransporten, f.eks. ved brug af elbil, elscooter og elcykel i 

stedet for bus. 

4. Udbygning af flyvepladsen med landingsbane og elektronisk landingsudstyr til 

mørke og tåge. 

5. Vedligeholdelse af vejene til privat- og lastbiler.  
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Livskvaliteten på Læsø 

Frihed og nærhed

På Læsø er der ikke operahuse, 

svømmehaller, teatre, storcentre, tivolier, 

uddannelsesinstitutioner, trafikpropper 

og mange andre ting, man kan finde i 

storbyen, og det er vi alle helt OK med. 

Hvis vi får brug for den slags, kan vi tage 

en weekend i storbyen. Når man bor på 

Læsø, så er det derimod, fordi man 

ønsker plads, natur, vand og frihed. Hvis 

man ønskede andet, så havde man nok 

søgt mod en af landets storbyer. Hvis 

man ønsker at være anonym, så er det 

nok heller ikke en ø med under 1.800 

borgere, man skal flytte til. For det er 

næsten umuligt ikke at blive genkendt og 

tiltalt, hvor end i øens sociale liv man 

viser sig, om det er i sportsforeningen, i 

brugsen, på havnen, på kommunen, i 

kunstforeningen, eller hvor det nu kan 

være.  

Nærheden er et kæmpe aktiv, og man 

kender oftest sin nabo, og man passer 

for det meste også rigtig godt på 

hinanden. Når man bor og arbejder på 

Læsø, så slipper man også for at pendle; 

øen er så lille, at det ikke tager meget 

mere end ca. et kvarter i bil at komme fra 

den ene ende af øen til den anden. 

Ingen på Læsø savner at sidde i kø i 

trafikken i Aalborg eller andre storbyer i 

Danmark. Når nærheden kombineres 

med frihed og plads, så skulle man jo 

nærmest ikke kunne ønske sig mere. Og 

det er der faktisk også en del læsøboer, 

der ikke gør. Øen byder på en 

enestående og righoldig natur, til hvilken 

man som læsøbo har nærmest uhindret 

adgang. Netop den uhindrede adgang 

giver ind imellem konflikter, når nogen 

berettiget ønsker at holde strengt på 

deres ejendomsret, men det løses for 

det meste i mindelighed. 

Der er dog også eksempler på personer, 

der af den ene eller anden grund føler 

sig ensomme; dette gælder ikke mindst 

de ældre borgere, der nogle gange har 

mistet deres venner og nogle gange 

også har mistet en del af førligheden. 

Det er meget vigtigt, at vi på øen skaber 

de strukturer, der skal til, for at relationer 

kan dannes og udvikles, således at 

ingen af dem, som ønsker social kontakt, 

kommer til at savne den. Det er 

naturligvis helt legitimt at være en 

enspænder, der egentlig helst er fri for 

alt for meget socialisering, for det er der 

jo også nogle, der har det rigtig fint med 

– selvom det nok er de færreste. 

Tryghed og rummelighed 

Tryghed er en af Læsøs helt store 

aktiver, som vi i den grad er 

konkurrencedygtige på. Vi har Danmarks 

laveste kriminalitet, og der sker også kun 

et meget begrænset antal ulykker om 

året. Trafikken er naturligvis det sted, 

hvor risikoen for at komme til skade er 

størst. Øen har dog til stadighed 

udfordringer med, at nogle borgere kører 

for stærkt, især når de er alene eller 

næsten alene på vejene, hvilket ofte 

sker, fordi øen ikke har megen trafik 

grundet den lille befolkning. Her 

henvises særligt til om vinteren.  

Det er også vigtigt, at man føler sig tryg i 

forhold til, hvis man skulle blive akut syg. 

Med regionens helikopterservice og med 

vores fremragende lægedækning og nye 

lægehus er vi nok så godt stillede, man 

kan blive, når man bor på en ø ca. 30 km 

ude i Kattegat. 

På en tyndt befolket ø er der naturligvis 

god plads. Når man har så god plads, så 

skal der også være plads til borgere, der 

bor og lever alternativt i forhold til 

gennemsnittet. Øen er både rig på 

originalitet og originaler. Originaler er 
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ikke bare originaler, de er også oftest ganske 

autentiske og gode til at fortælle historier og 

sætte kolorit på almindelige menneskers pæne 

hverdag. Når man er så heldig, som vi 

læsøboer er med vores ø, så er det vigtigt, at vi 

finder gode og holdbare løsninger sammen 

med dem, vi ikke helt forstår. Dette kræver 

rummelighed og nogle gange også 

overbærenhed, såvel som det også gælder om 

at kunne sætte nogle klare rammer for, hvor 

vildt det kan blive.  

Fællesskab 

Øen er et fællesskab, om vi vil det eller ej. Vi er 

fælles om vores færge, vi er fælles om vores 

natur, vi er fælles om vores veje, vi er fælles 

om vores foreninger, vi er fælles om vores 

kommune osv. Når man har så mange fælles 

aktiver, så er det vigtigt, at man er kompetent 

til at være fælles, til at koordinere en fælles 

indsats og til at tage beslutninger, der 

tilgodeser så mange som muligt, samt lave 

løsninger, der ikke etableres på nogens 

bekostning. 

Demokrati er godt, men konsensus er bedre. 

Demokrati kan blive til flertalsdiktatur, hvis man 

ikke har en mindretalsbeskyttelse. Desværre 

kan man også opleve et mindretalstyranni, 

hvor de få ikke vil lade hensynet til de mange 

veje tilstrækkeligt til, at det forekommer 

rimeligt. 
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Det er vigtigt, at evnen til at unde andre det godt styrkes, og at 

evnen til at glæde sig på andres vegne til stadighed vokser.  

Et misundelsesregime af millimeterdemokrati, hvor alle vogter på 

alle, er ikke attråværdigt. Vi bør stræbe efter, at så få som muligt 

får for meget, og at langt færre får for lidt. Vi vil undgå en 

egoistisk mig-kultur. Det handler derimod om, hvordan vi 

sammen får det godt og får øen til at blomstre. 

Konsensus tager tid og kræver god dialog og respekt samt 

forståelse for den andens vilkår. Det er derfor af afgørende 

betydning, at den demokratiske dialog i vores fællesskab 

udvikles således, at øen får mange vindere og ingen tabere. 

Pejlemærkerne 

De fleste kan nok blive enige om, at livskvalitet er noget af det 

vigtigste for os mennesker. Hvad vi ikke altid er helt enige om, er 

i overvejende grad, hvad livskvalitet er for den enkelte. 

Livskvalitet kræver derfor rummelighed og tolerance, såfremt 

livskvalitet skal være noget for os alle og ikke bare for dem, der 

sætter dagsordenen. En del af livskvaliteten afhænger for de 

fleste mennesker specifikt af, at de føler sig trygge, hvilket 

kræver, at der er respekt og styr på tingene.  

Mennesket er i et stort omfang et socialt væsen, så vores 

livskvalitet består i betydelig grad af, at vi har nogen at dele 

vores oplevelser med, nogen, vi kan give nærvær og mening til 

og modtage nærvær og mening fra. 

Øens økonomi er i overvejende grad baseret på turisme, og de 

er velkomne. Og det skulle de gerne blive ved med at være. 

Derfor er det centralt, at Læsø på en konstruktiv måde kan 

kommunikere, hvad vi forventer af vores gæster. 

1. Livskvalitet er det vigtigste for mennesker, og balancen 

mellem arbejdsliv og fritid på Læsø skal videreudvikles. 

Den stress, angst og depression, der efterhånden er så 

udbredt i verdens storbymiljøer, skal vi undgå. 

2. Tryghed er et af Læsøs mest markante aktiver. Den skal 

styrkes, både i relation til vold og overgreb og i forhold til 

tyveri og trafiksikkerhed. Vi skal tage vel vare på 

hinanden. 

3. Rummelighed er meget vigtig, og der skal være plads til 

øens originaler (hvem de er, afhænger nok af øjnene, der 

ser), men det er lige så vigtigt, at borgernes grænser 

respekteres. Den fredelige sameksistens skal vi konstant 

blive bedre til at stimulere gennem måden, vi skaber 

byrum og hjerterum på. 

4. Gæstfrihed skal bevares og blomstre, men den skal ikke 

sættes på så hård en prøve, at den ikke kan holde til det. 

Derfor skal vi også på en hensynsfuld måde kunne stille 

krav til vores gæster om at passe på vores ø. 

5. Samhørighed er et vilkår, når man bor på en ø. Vi vil 

hjælpe hinanden til at finde og fastholde jobs, og vi skal 

støtte hinandens livsgrundlag, så alle kan blive og klare 

sig godt sammen på øen, f.eks. ved at købe lokalt.
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Læsøs kultur- og foreningsliv 

Museet 

Museet består af flere afdelinger: Museumsgården, Hedvigs Hus, Museumsskibet 

Ellen fra 1906, Hummerhytterne, Lokalhistorisk Arkiv og naturligvis Museumshuset 

Læsø. Læsø Kommune og staten støtter hvert år museet, der er af stor betydning 

for øen og for vedligeholdelsen og udbygningen af øens identitet og historie. 

Museet har sin egen meget kompetente og aktive forening, hvortil der er knyttet flere 

arbejdsgrupper, hvori flere læsøboer bidrager på forskellig vis. Det siger sig selv, at 

alle de aktiviteter og afdelinger, der foregår i museets regi, konstant behøver 

opbakning, også i kommunens planstrategi. 

Sport og natur 

Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune ønsker et tæt samarbejde med alle 

frivillige, foreninger, organisationer og private, der arbejder med miljø, sundhed og 

fritidsaktiviteter, som skaber værdi. Det er derfor en glæde for kommunalbestyrelsen 

at se, hvordan kultur- og fritidslivet samt foreningslivet trives i bedste velgående. 

Læsø har som eksempel herpå ganske mange sportsforeninger, og der er noget for 

de fleste. Herunder nævnes nogle eksempler på de markante foreninger: 

1. Læsø Seaside Golfklub og Læsø Kiteklub 

2. Læsø Skyttekreds 

3. Vesterø Boldklub, Østerby Sportsforening og Læsø Ungdom 

4. Læsø Ride- og Køreforening og Læsø Folkedanserforening 

5. Læsø Roklub og Fodslaw 

Det er vigtigt, at Læsø Kommunes planstrategi klart får erklæret den opbakning, der 

er i kommunalbestyrelsen til at sikre så gode vilkår som muligt, for at foreningerne 

kan bestå og videreudvikle sig. Mange af foreningerne får da også i dag stillet en del 

faciliteter til rådighed fra kommunal side. Mange af foreningerne vedligeholder 
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relativt omfattende anlæg som f.eks.: Østerby Sportshal, Læsø Hallen, 

Vesterø Idrætshus, Hjemmeværnsgården, Rideanlægget og Skydebanen. 

Der er ud over sportsforeningerne også andre mere naturbaserede foreninger, 

herunder nævnes nogle eksempler: 

1 Læsø Biavlerforening (brune bier) og Biavlerforeningen Læsø 

2 Læsø Fritidsfiskerforening 

3 Læsø Jagtforening og Læsø Jægerne (Strandjægerne) 

4 Natur- & Miljøforeningen Læsøboen 

5 Interesseforeningen Nordre Rønners Venner 

Der er mange flere foreninger end de ovenstående, hvilket klart siger noget 

om, hvor stærk en foreningstrang der er på øen. Der kan nævnes helt utrolig 

mange vigtige foreninger, og man er sikker på at overse nogen, for der er nok 

ingen, der har det fulde overblik. F.eks. kan man nævne vigtige foreninger 

som: Læsø Seniorklub, Læsø Foreningen, Kræftens Bekæmpelse (Læsø 

Lokalforening), Diabetesforeningen (Lokalkomité Læsø), Hjerteforeningen 

(Læsø Lokalkomité), Hjemmeværnet på Læsø, Læsø Menighedspleje, AOF på 

Læsø, VUC Frederikshavn, Folkeuniversitetet på Læsø osv. 

Kommunens planstrategi lægger naturligvis op til bedst muligt at kunne støtte 

op om foreningslivet og alle de her nævnte og ikke nævnte Læsø-foreninger. 

En af de vigtigste foreninger er naturligvis Læsø Turist- og Erhvervsforening, 

læs mere herom i erhvervsafsnittet. 

Kultur og kunst 

Kulturen og kunsten er vigtig på Læsø, og Læsø Kunsthal, Kirkensgård samt 

Luddes Hus danner ofte ramme om arrangementer og udstillinger. Både Asger 

Jorn og Per Kirkeby har boet og arbejdet på øen, hvilket har efterladt en 

stemning og en aura omkring, at Læsø kan noget med kunst. Der er også en 

del foreninger, der støtter op om kunsten og kulturen, herunder kan nævnes: 
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1. Læsø Kunstforening 

2. Læsø Teaterforening 

3. Foreningen Læsø Kunstfestival 

4. Østerby Landsbyråd 

5. Østerby Sportsforenings Venner 

Hvert år danner øen ramme om mange kunstarrangementer, og foreningerne puster 

konstant liv i Læsøs ambition om at være kulturel og kunstinteresseret.  

Pejlemærkerne 

Det er klart, at en kommune, der er så lille som Læsø Kommune, har brug for, at 

civilsamfundet også får mulighed for at træde i karakter. Foreningslivet er således helt 

centralt for Læsøs overlevelse som samfund, og øen er afhængig af, at borgerne 

bemægtiges til at kunne selv, når det gælder om at organisere de aktiviteter, som de 

hver især brænder for. 

I så lille et samfund som Læsø, hvor hver en krone i budgettet bruges på nødvendige aktiver og lønninger, er der kun én mulighed for at 

få mere ud af vores fællesskab, nemlig at borgerne får mulighed for at bidrage med frivilligt arbejde. Det er et vilkår, at serviceniveauet i 

relation til især den sociale livskvalitet for borgerne vil komme til kort uden et velfungerende frivillighedsmiljø. Der er mange pensionister 

på Læsø. Og da pensionister er kendetegnede ved at være rige på tid, er deres tid til at gøre noget for andre meget værdsat, der hvor 

kommunens finansielle ressourcer er disponeret til anden side. 

Kunst og kultur er fundamentet for et samfund, når der er taget vare på det materielle. Et kulturløst samfund er tæt på slet ikke at være et 

samfund. En stor del af vores identitet beror på vores fælles kultur og de symboler og udtryk, som vi tilskriver vores indbyrdes 

afhængighed. Kunst er central for måden, vi udtrykker kulturens symboler og meninger på. Det er her, de mere abstrakte og ofte skjulte 

følelser af samhørighed og fælles historie ytrer sig, både som de mennesker, vi er, og som det lokalsamfund, vi nu engang lever i. 

Kulturen er på mange måder ikke et pengespørgsmål, men et spørgsmål om kreativitet og vilje, men når det handler om kulturarv og 

kulturelle events, skal der midler til. Det er derfor centralt, at Læsø har en vis kapacitet til at søge nogle af de kulturmidler, der udbydes af 

fonde og af staten. 

1. Foreningslivet skal understøttes med faciliteter i størst muligt omfang. 

2. Frivilligheden skal have bedre vilkår og evt. understøttes af en frivillighedskoordinator. 

3. Museet skal som kraftcenter støttes og udvikles. 

4. Kunsten og kulturen skal opmuntres til at videreudvikle det gode arbejde. 

5. Fundraising skal løftes, så bidragene fra fonde og fra staten holdes i gang
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Læsøs borgere – børn, 

unge og familier 
Læsøs børn (børnehuset) 

Læsø stiller et veludbygget pasningstilbud til rådighed for 

forældre med behov for pasning af børn – og der er 

pasningsgaranti i Læsø Kommune. Dagtilbuddet til de mindste 

børn foregår i Læsø Børnehus på Doktorvejen i Byrum, hvor der 

er masser af natur og udfoldelsesmuligheder. Skolebørnene 

passes i skolens SFO. Læsø Kommune har også i SFO’en 

pasningsgaranti. Normeringen i Børnehuset tilpasses løbene til 

det varierende pasningsbehov. 

Børnehuset er relativt nyt (fra 2012), og efter kommunen har købt 

”Præstens Skov”, er der fortsat mange muligheder for, at 

børnene også kan lege ude i naturen. 

Læsøs unge (skolen) 

Læsø Skole er Læsø Kommunes eneste folkeskole. Det er en 

udfordring og en mulighed, som vi forsøger at udnytte bedst 

muligt. Skolen er historisk et resultat af de sammenlægninger, 

der i slutningen af 1960’erne førte til opførelsen af Læsø 

Centralskole. Der er ca. 135 elever på skolen og ca. 20 

medarbejdere. Skolen er tydeligvis bygget til en del flere børn, 

end der er i dag, så det er en skole med plads. På trods af at 

skolen længe har været for stor, ligger sløjdlokale, musiklokale 

og SFO på Vejgård. Skolen er nu efterhånden temmelig 

renoveringsmoden, set ud fra et byggeteknisk synspunkt, men 

der er efterhånden også blevet behov for at opgradere de 

pædagogiske rammer. Der er derfor lagt op til, at skolen 

moderniseres, og der lægges vægt på, at skolen får en profil 

med: 

 Fokus på naturen, dyrene, klimaet og biodiversiteten. 

(Børn, der passer på Læsø) 

 Mental sundhed, ernæringsbevidsthed og 

kropsbevidsthed. (Børn, der passer på sig selv) 

 Trivsel, tolerance og venskab. (Børn, der passer på 

hinanden) 

 Faglighed og viden. (Børn, der har faglige 

forudsætninger for at virkeliggøre deres drømme) 

Det er også vigtigt at nævne Ungdomsskolen, der er fritidsskolen 

for alle unge på Læsø. I Ungdomsskolen arbejdes der, sammen 

med de unge, for at gøre undervisningen så meningsfyldt som 

muligt, så de unge lærer noget, får gode oplevelser og møder 

nye venner – ikke kun fra Læsø. Mange af tilbuddene foregår 

nemlig i samarbejde med andre ungdomsskoler og deres elever. 
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Læsøs familier (hjemmet) 

Børnenes pasning og uddannelse er naturligvis helt afgørende, 

men det er også vigtigt, at familierne har noget at tage sig til 

uden for arbejds- og skolelivet. I fritiden er der mange muligheder 

på Læsø, se især afsnittet om foreninger og sportstilbud. Det er 

imidlertid også vigtigt, at familierne er trygge, ikke mindst når de 

færdes i trafikken. Der er behov for, at børnene i større omfang 

end i dag kan bevæge sig på cykel væk fra biltrafikken. Der er 

heldigvis en god cykelsti hen over øen i forbindelse med 

hovedvejen. Men på nogle af de små, smalle veje kan der opstå 

utrygge situationer, når biler, lastbiler, traktorer og lignende skal 

passere en cykel. 

Pejlemærkerne 

Uddannelse er i stigende grad vigtigt og bestemmer mere og 

mere, hvilke muligheder vi får i livet og vores livsindkomst. Derfor 

er folkeskolen, hvor fundamentet for en erhvervsuddannelse 

lægges, helt fundamental, både for dem, der p.t. bor på Læsø, 

men også for dem, der overvejer at flytte til øen. 

Bibliotekerne landet over er nu efterhånden alle sammen blevet 

til en slags medborgerhuse eller steder med borgerservices. Der 

er behov for, at Læsø i de kommende år ser på en 

videreudvikling af sit bibliotek. 

1. Fornyelse af skolen 

2. Udbygning af udefaciliteter til børnehuset 

3. Bedre vilkår for etablering af bedre privatboliger 

4. Øget netværk mellem børnefamilierne 

5. Fra bibliotek til borger- og frivillighedshus
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Læsøs aktive seniorer 

De stærke ældres styrke 

På Læsø er over halvdelen af befolkningen over 60 år, og 

gennemsnitsalderen på øen er 53,6 år. Læsø er en udpræget 

seniorø, og dette ses også af, at Læsø har mange modne 

turister. De ældre er i dag lige så forskellige som resten af 

befolkningen, og mange ældre er ikke umiddelbare kandidater til 

at flytte ind på plejehjemmet, som nogen måske kunne tænke.  

De ældre er generelt set de rigeste i samfundet med de markant 

største formuer, altså i gennemsnit. Ligesom der er fattige unge 

og fattige midaldrende, så er der naturligvis også fattige ældre; 

det gælder også for Læsø. Det rokker dog stadig ikke ved det 

faktum, at de 65-årige har den største gennemsnitsformue i 

Danmark med 2,6 millioner kr. pr. person med en rimelig god 

fordeling. Dette faktum gør, at de yngre ældre fra 60 år og op er 

nogle af de bedste borgere i kommunalt perspektiv, man 

overhovedet kan få, dels fordi de har penge at bruge, og dels 

fordi de betaler en ganske betydelig indkomstskat og grundskyld, 

hvilket er to af de skattearter, der tilfalder kommunen. Figuren 

herunder viser, at de yngre ældre (60-70 år) både har den 

største gennemsnitsformue og en gennemsnitsindkomst, som er 

ca. dobbelt så stor som gennemsnitsindkomsten hos de unge i 

aldersgruppen 20-30 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 2018 indkomst  

20-24 år 156.000 

25-29 år 257.000 

30-34 år 342.000 

35-39 år 399.000 

40-44 år 445.000 

45-49 år 468.000 

50-54 år 462.000 

55-59 år 434.000 

60-64 år 392.000 

65-69 år 301.000 

70-74 år 274.000 

Over 74 år 252.000 
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De sunde seniorer med pensionsopsparing er særdeles 

attraktive, ikke kun fordi de er blandt samfundets rigeste, men 

også fordi de har midler og tid til at forbruge, om det gælder 

restaurantbesøg, golf, fritidsbåd, jagt og lignende. Denne 

borgerkategori har et helt arbejdslivs erfaring, ofte med god 

uddannelse og lyst til at gøre noget for fællesskabet. De yngre 

ældre, som er sunde, er således en klar gevinst for samfundet, 

og mange af de velstående ældre er friske meget længe og 

klarer oftere og oftere sig selv, til de er op imod 85-90 år gamle – 

og nogle endda endnu længere. Seniorerne er allerede i dag 

glade for Læsø, og ældre med sommerhus på Læsø, eller som 

er vokset op på Læsø, har potentiale til at blive helårsbeboere og 

skatteborgere på Læsø. Nogle af de ældre er kun i Danmark i 

den gode del af året; mange har også bolig i Spanien, 

Sydfrankrig eller andre lignende steder og er ikke på øen i de 

koldeste vintermåneder.
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Seniorer i aktivitet 

De attraktive seniorer er ofte lidt kræsne 

borgere i relation til den del af livet, der 

er tilbage, og mange har da også råd til 

at være det. Det er ikke kun danskere, 

men også særligt normænd og i mindre 

grad svenskere og tyskere, der er 

tiltrukket af at bruge en god del af deres 

otium på Læsø. Når seniorerne, altså de 

yngre ældre, vælger at flytte til Læsø, så 

er der flere grunde hertil: 

Øen er tryg, der er ingen indbrud og 

vold. 

Der er mange aktiviteter som jagt, golf, 

sejlsport, vandring osv. 

Restauranter og sommerliv. 

Natur, foreningsliv og nærvær. 

Mulighed for at være aktiv i 

lokalsamfundet. 

Læsø er en rigtig god seniorø, hvilket 

også kan ses af, hvor mange seniorer 

der er på øen. Læsø har et klart 

potentiale til, udover at være en 

fantastisk ø for børnefamilier, at blive en 

helt igennem fabelagtig ø for de yngre 

ældre og de friske, lidt ældre-ældre.  

Seniorer i dag vil meget mere end 

tidligere. Seniorer har brug for aktiviteter, 

hvor de kan mærke, at de stadig er 

værdifulde, ikke på samme måde som 

da de var på arbejdsmarkedet, men på 

en måde, så de mærker, at deres liv 

giver mening, og at de på det 

menneskelige plan er noget for nogen. 

Det handler om, at seniorerne har brug 

for at: 

1. øge tryghed, selvværd og 

selvtillid 

2. styrke fantasien og hukommelsen 

3. bygge relationer og fællesskab 

4. få sociale oplevelser og godt 

humør 

5. noget at stå op til og fysisk 

bevægelse 

Når seniorer får mulighed for at danne 

meningsfulde fællesskaber omkring 

meningsfyldt samvær og aktivitet, så 

sker der noget. Det er derfor rigtig vigtigt, 

at seniorerne får plads og rum til at være 

noget for lokalsamfundet og for 

hinanden, og her kommer frivilligheden 

ind i billedet. Opgaver, som både giver 

mening, og som kræver en fysisk og 

mental indsats, er gode forudsætninger 

for at kunne leve det gode otium. 

Frivillighed er ikke et arbejde og tager 

ikke arbejde fra nogen! Det er 

derimod noget ekstra, der giver noget 

tilbage på både det mentale og det 

fysiske plan: 

• Det skal øge oplevelsen af 

autonomi/uafhængighed. 

• Det skal være sjovt, udfordrende 

og give glæde. 

• Det skal give lyst til endnu mere 

aktivitet. 

• Det skal styrke de fysiske og 

mentale funktioner. 

• Det skal give anerkendelse, 

stolthed og fællesskab. 

I forbindelse med det frivillige arbejde er 

det vigtigt, at seniorerne får masser af 

muligheder for f.eks. at: dele fortællinger 

og historier, hjælpe hinanden med 

hverdagens gøremål, dele mad og 

måltider, dele musik og sang, nyde og 

tale om kunst, spille og lege, holde 

kroppen i bevægelse, passe dyr og 

kæledyr, engagere sig i håndværk og 

håndarbejde samt anvende medier, it og 

teknologi.  

Seniorerne, det såkaldte ”grå guld”, har 

ofte, i det mindste i perioder, rigtig 

mange ressourcer og rigtig stor lyst til at 

bidrage i forskellige sammenhænge. 

Læsø ville slet ikke være så driftig, hvis 

ikke det var for alle vores pensionister, 

der i foreninger og i samfundslivet gør en 

stor indsats. Det skal de have endnu 

flere muligheder for, efterhånden som de 

bliver flere og stadig friskere og mere 

ressourcestærke, hvilket der heldigvis er 

udsigt til, at de vil blive i løbet af dette 

årti – og i øvrigt så langt frem, vi kan se.
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Seniorer er herre over eget liv – længere 

Mennesket kan efterhånden klare sig, selvom vi mister noget af vores 

funktionsniveau. Computerteknologi, hjælpemidler og velfærdsteknologi øger hele 

tiden vores mulighed for at kunne være herre over eget liv. Ældre borgere bør have 

mulighed for at deltage i forebyggende indsatser, så de bedst muligt kan opretholde 

deres funktionsevne. Det er vigtigt, at kommunen og seniorerne målretter den 

forebyggende indsats, som kan reducere risiko for funktionsevnenedsættelse. I 

forbindelse med tidlig opsporing bør der være særligt fokus på grupper, som ikke af 

sig selv opsøger kommunens tilbud.  

Det er vigtigt, når vi har så mange ældre medborgere på Læsø, at mobilisere de 

friske ældre til at hjælpe de mindre friske ældre, således at de nye friske ældre kan 

hjælpe andre, når man selv er blevet et mindre frisk ældre menneske. ”Ældre hjælper 

ældre” er ikke bare en stor hjælp for kommunen og Læsø som samfund; det er også 

en mulighed for at skabe relationer, være noget for andre og øge det sociale nærvær 

og samvær. Med andre ord: Det øger faktisk livskvaliteten, når vi har noget at stå op 

til, og når nogen interesserer sig for os, også selvom de ikke er professionelle og 

bliver betalt for det. 

Det er vigtigt, at Læsø Kommune i vores planstrategi gør alt for at understøtte den 

enkelte senior i at kunne fortsætte med at være herre over eget liv og i eget hus så 

længe som overhovedet muligt, til glæde for den enkelte, for de pårørende og for 

samfundet.  

Pejlemærkerne 

Det er helt umiddelbart indlysende, at de ældre ikke bare er ældre. Mange ældre har 

lige så mange eller flere ressourcer end de unge. Øsamfundet skal give seniorerne 

en ø, de trives på, hvilket er formuleret i følgende ambitioner: 

• Udbygning af fritidsaktiviteter for ældre. 

• Frivillighedsmulighederne skal øges. 

• Sociale netværk skal understøttes. 

• Seniorer skal ind i ekspertgrupper og rådgive kommunen. 

• Mentorer for iværksættere. 
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Læsøs udsatte og udsatte 

ældre 

Afhængighed 

Der findes mange former for afhængighed, f.eks. 

spilleafhængighed, pilleafhængighed og alkoholafhængighed. 

Alkoholafhængighed er et af vor tids største samfundsproblemer. 

Videnskaben skønner forsigtigt, at 140.000 mennesker er 

afhængige af alkohol her i landet, og at over 800.000 har et 

storforbrug af alkohol, hvilket betyder, at de drikker mere end 

Sundhedsstyrelsens anbefalede maksimale forbrug. Med den 

lette adgang, vi har til alkohol, er det nemt at komme til at drikke 

for meget og endda ende med at blive afhængig af alkohol, og 

denne udfordring er også aktuel på Læsø. 

Hvem har et alkoholmisbrug? Mange tror fejlagtigt, at det kun er 

”manden på bænken”, der har en alkoholafhængighed. Det er 

helt forkert. Man kan tale om en afhængighed af alkohol – eller et 

alkoholproblem - når alkoholindtagelsen er til skade for en selv 

eller omgivelserne. Særlig alvorligt er det, når børn påvirkes af 

drikkeri i familien, og det skal undgås, fordi påvirkningen aldrig er 

positiv. Kommunen har ikke selv et center, der kan tage sig af 

afhængighedsproblemer, og anvender derfor hjælp fra andre 

kommuner. Når man bor på en ø, kan man holde den gående 

rigtig længe, inden det hele bryder sammen. Og man kan måske 

også være bange for at gå til kommunen, fordi alle kender alle på 

en ø. Kommunens planstrategi er nødt til at adressere dette 

meget ømme punkt, og det er vigtigt, at kommunen ikke 

medvirker til at øge risikoen for, at afhængighedsproblemer 

sniger sig ind på særligt børnefamilierne eller for den sags skyld 

ind i andre borgeres liv. På den anden side er nogle nået op i en 

alder, hvor udsigten til, at afhængigheden kan afvikles, er 

forpasset. I disse tilfælde skal vi på værdig vis kunne rumme og 

begrænse medborgeres ulemper, når de er dømt til at leve med 

deres afhængighed i den tid, der nu er tilbage i livet. De unge er 

ikke i den situation, og vi har et ansvar for at begrænse deres 

drikkeri, således at deres risiko for at oparbejde en afhængighed 

reduceres maksimalt. 

Eftersom alkohol også ofte forbindes med det gode liv, det vil 

sige med nydelse/belønning, med god mad, afslapning og ferie, 

ses alkoholproblemer og alkoholafhængighed relativt ofte blandt 

midaldrende og ældre mennesker med god økonomi og 

uddannelse. Der er en tendens til, at alkoholafhængighed og 

pilleafhængighed er en relativt hyppig gæst hos mennesker med 

et i øvrigt godt liv. 
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Mentalsygdom og demens 

Antallet af personer, der invalideres mere eller mindre af mental 

sygdom eller demens, er desværre stærkt stigende, hvilket gør 

området til et fokusområde i årene, der kommer. Nogle lider af 

mere tydelige mentale udfordringer som f.eks. skizofreni. Men 

der er også mange, der lider af stress, depression eller social 

fobi, hvor man måske er ualmindelig træt og ked af det. Vi taler 

om egentlig psykisk sygdom, når ens evne til at leve eller fungere 

er tydeligt påvirket med nedsat funktion, psykisk, fysisk eller 

socialt. Og vi taler om mentalt udfordrede i andre og mere 

forbigående tilfælde. 

Demens bliver mere og mere almindeligt i den ældre befolkning, 

og da Læsø er den kommune i Danmark, der har den højeste 

gennemsnitsalder, så kender vi denne udfordring alt for godt. Det 

er ikke kun en udfordring for den, der bliver ramt, men også i den 

grad for de pårørende. Mange demenslidelser kan behandles og 

forsinkes. Der er behov for, at vi indretter Læsø på en måde, så 

lettere demente stadig kan klare sig i rimelig grad, og det er klart 

hensigten med nærværende planstrategi. 

Det er almindeligt at have mentale udfordringer, og vi er alle i 

fare for at blive ramt af demens før eller siden, så vi skal skabe et 

lokalsamfund, der også passer til udsatte medborgere med disse 

udfordringer. 

Hyggekrogen er Læsø Kommunes støttecenter. Støttecenteret 

omfatter et samværs- og aktivitetstilbud for alle over 18 år, der 

ønsker/har behov for socialt samvær og aktiviteter. Herudover 

har vi et støtteteam, som tilbyder socialpædagogisk/psykiatrisk 

støtte og vejledning i eget hjem. Støtteteamet arbejder sammen 

med borgeren om at øge borgerens egen mestring i dagligdagen, 

øge borgerens sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau, 

hjælpe med breve fra det offentlige og med økonomiske 

spørgsmål osv. Endelig er der skovgruppen, som er et 

dagsbeskæftigelsestilbud.  

Hyggekrogen arbejder ud fra et fælles mål/bærende princip om 

at støtte op om mulighederne for selvbestemmelse og 

medindflydelse på eget liv – ”hjælp til selvhjælp”. Som 

udgangspunkt skal man være visiteret til de forskellige tilbud, 

men dem, der har lyst til at se og prøve, hvad der foregår, er altid 

velkomne til at møde op. I Hyggekrogen er der plads til alle, der 

kan give plads til andre, og der er rig mulighed for socialt 

samvær i en rummelig atmosfære. 

Fysisk sygdom og handikap 

Der er mennesker, der taler om de syge og de handikappede 

som et ”dem og os”. Med stor sandsynlighed vil vi alle komme til 

at opleve et handikap eller en funktionsnedsættelse i større eller 

mindre grad og i længere eller kortere perioder af vores liv. Vi er 

alle potentielt handikappede, og derfor er det en vigtig sag, også 

for personer, som tilfældigvis ikke oplever nogen 

funktionsnedsættelse p.t. For det er højst sandsynligt kun et 

spørgsmål om tid. Det forholder sig også sådan med sygdom. 

Nogle læger siger, at der egentlig ikke findes helt raske 
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mennesker, men at der kun findes mennesker, der ikke er 

undersøgt godt nok endnu. Med andre ord er vi alle i risiko for at 

blive ramt af fysisk sygdom før eller siden, hvorfor dette 

spørgsmål vedkommer os alle. 

Læsø Kommunes planstrategi har klart til hensigt at sætte fokus 

på at udvikle vores lokalsamfund, så de fysisk syge og 

funktionsnedsatte får mulighed for at leve så normalt et liv som 

overhovedet muligt. 

Pejlemærkerne  

Det kan godt være, at det er dyrt for en lille kommune som Læsø 

at skulle tage vare på så mange forskellige borgeres forskellige 

udfordringer. Men det er alle pengene værd. Vi vil have hver og 

en krone til at tælle maksimalt; det er de svageste i vores 

samfund stærkt afhængige af.  

Vi er alle pårørende til nogen, der har brug for hjælp, og vi får 

alle, hvis vi lever længe nok, med stor sandsynlighed selv behov 

for støtte i kortere eller længere perioder på mere eller mindre 

indgribende måder. Et samfund viser sit sande ansigt, når der 

sættes fokus på, hvordan de svageste behandles. Er vi de 

empatiske og solidariske personer, vi gerne vil være? Hvis ikke 

altid, så kan vi prøve at være det i fællesskab, ikke mindst 

gennem de kommunale indsatser i det daglige. 

 

• Stadig bedre forhold for de mentalt udfordrede og de 

demente. 

• Stadig bedre tilgængelighed for de fysisk 

funktionsnedsatte borgere. 

• Stadig bedre hjælp til personer med afhængighed 

(særlig alkohol og rygning). Kommunen viser vejen, ved 

at rygning undlades på arbejdspladsen, såvel ude som 

inde. 

• Positiv italesættelse og naturlighed over for alle, der er 

ramt af udfordringer. 

• Øge borgernes bevidsthed om, at ”snart er det dig”, der 

kan få brug for hjælp. Så hjælp, hvor og når du kan.  
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