
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Tryggelev Nor 
mandag den 12. juni 2006 

 
Tilstede: Aksel, Allan, Kirsten, Børge, Christina, Hanne, Jørgen, Helle, Jørgen, Per, Poul, 
Søren og Allan. 
 
Der var afbud fra: Jane, Jens og Torkil. 
 
Desuden manglede: Anthony, Mogens og Niels. 

…………………………………. 
 
Søren havde talt med Torkil, der var ked af, at han på grund af sit arbejde havde svært ved 
at deltage i arbejdsgruppens arbejde. Torkil stiller dog sin viden til rådighed, fra sit 
arbejde i Langelands Elforsyning, og tilbyder samtidig at rådgive omkring elhegnene, 
samt at hjælpe med lidt leslåning under disse. Kenneth kontakter Torkil. 
 
Arbejdsgruppen sender en særlig hilsen til Jens, som havde meldt afbud på grund af 
alvorlig sygdom med indlæggelse på hospital. Jens ønskes GOD BEDRING fra alle i 
arbejdsgruppen! 
 
Indvielse af det nye Tryggelev Nor og fejring af DOFs 100 års jubilæum 
Gruppen blev orienteret om det store arrangement, der løber af stabelen den 9. september 
fra kl. 09:00 til ca. 14:00.  

Der udsendes over 100 indbydelser til arrangementet. Det bliver et meget officielt 
arrangement, med deltagelse af bl.a. HKH Prins Joachim, som vil forstå den symbolske 
indvielse af det nye Tryggelev Nor. Benny Andersen vil underholde med oplæsning af 
digte i ca. 10-15 minutter. Der opsættes et stort telt på P-pladsen ved noret, og der vil være 
spisning. Gæsterne forventes at skulle parkere på den store P-plads ved Hesselbjerg 
Strand. Arbejdsgruppen er indstillet på at hjælpe med diverse praktiske opgaver. Det 
kunne være at hjælpe ved P-pladsen og sørge for at gæsterne guides den rette vej. Når det 
endelige program foreligger, vil arbejdsgruppen blive kontaktet, med henblik på de 
konkrete arbejdsopgaver. Gruppen afholder desuden en arbejdsdag i weekenden inden 
arrangementet, for at "shine området op". 
 
Raketlokum 
Kommunen vil i fremtiden stå for den nødvendige vedligeholdelse og rengøring af 
"toilettet". Det er en stor hjælp og forhåbentlig vil det gøre toilettet mere appetitligt. 
 
Nyt fra formidlingsfronten 
Der er opnået de fornødne tilladelser til at skjulet ved Tre Høje kan blive renoveret. Det 
vil være færdigt til den 9. september og det bliver opført af tømrer Leif fra Tryggelev. 



Skjulet placeres samme sted som det eksisterende, men det bliver større, samt mere lyst og 
åbent. 

Der er opsat 2 nye planchehalvtage. Helle har udarbejdet plancher - med tegninger af 
Aksel. Monteringen af plancherne m.m. foretages den 15. juni af Helle i samarbejde med 
trykkeriet. 

Der opsættes et skråbord med et kort over området ved den første bro over Nørreballe 
Nor. 

Der er bygget en trappe på diget lidt nord for pumpen. I øjeblikket ender trappen direkte i 
vandet! Kenneth forslog, at der laves en mindre gangbro, som kan vinkles fra det tørre 
areal og hen til trappen. Samtidig rykkes stien længere op på det tørre. Søren kontakter en 
tømrer for at få et tilbud på denne gangbro. 

Oven for trappen er der opsat stolper til etablering af et flettet hegn. Gruppen ville gerne 
stå for fletningen. Vi talte om at hasselkæppe kunne være velegnede. Helle spørger 
statsskovvæsenet om vi kan få hasselkæppe fra Næs Præsteskov. Kenneth kan lægge 
traktor til, så kæppene kan transporteres til diget. 

Der er blevet forhandlet en P-plads hjem til området på Nørreballevej oven for Norsbjerg. 
Den etableres i højre side af vejen, når man kommer fra Hesselbjerg. Kenneth foreslog, at 
grusvejen ned til Norsbjerg blev forbedret, så folk med barnevogn også kunne bruge den. 
Søren kontakter kommunen for at høre, om de kan lave dette i forbindelse med 
etableringen af P-pladsen. 
 
Ræveproblemer 
Via Henrik er vi blevet gjort bekendt med et stort problem, nemlig at en rævefamilie har 
ædt sig mæt i fugleunger. Via Eriks jæger-bekendte har Helle henvendt sig til 
Sydlangelands Jagtforening, med henblik på regulering af ræv. Såfremt denne kontakt 
bærer frugt, vil der i efterår/vinterperioden blive afholdt en jagt, der forhåbentlig kan 
komme problemet til livs. Jagtlovens bestemmelser skal naturligvis overholdes. 
 
Tårnet i Gulstav Mose 
Børge har udarbejdet en meget flot og grundig tilstandsrapport omkring tårnet. Børge 
vurderer, at det kan lade sig gøre at demontere hele trappen på én dag, og at der skal 
bruges to dage til montering af samme. Elise kontakter Børge med henblik på en 
opfølgning af tilstandsrapporten. 
 
Dovnsgården 
Helle og Allan orienterede om et par møder omkring etablering af et naturcenter ved 
Dovnsgården. Skov- og Naturstyrelsen vil indrette gården, så den bliver en kombination 
af: naturskole med mulighed for overnatning, base for interesseorganisationer, samt center 
for det store vildhesteprojekt der igangsættes. DOF-Fyn ønsker bl.a. at bruge 
Dovnsgården i forbindelse med Keldsnor Fuglestations aktiviteter. Hvis fuglestationen får 
et lokale, kan arbejdsgruppen muligvis også bruge dette til opmagasinering i mindre 



omfang. Der er nedsat en følgegruppe, som Helle er med i. I øvrigt er det Fyns 
Statsskovdistrikt, der kører hele projektet. 
Det er meningen, at hestene skal sættes ud den 9. november. 
 
Egestolper 
Børge og Poul laver en oversigt over de egestolper, der er opmagasineret i Eriks hus. 
Overskydende stolper sendes til et andet FVF reservat med fragtmand, efter aftale med 
naturvejleder Allan. 
 
Nye Stole til hytten 
Der var enighed om, at de nuværende stole var uhensigtsmæssige, og derfor burde 
erstattes af nogle mere pladsøkonomiske stole, f.eks. klapstole. Hvis arbejdsgruppen kan 
finde en god løsning, er der grønt lys for indkøb. Helle er tovholder, efter samråd med 
Børge. 
 
Arbejdsopgaver (Naturpleje m.m.) 
Indløbsbygværket skal renses. Indsatsen bør koncentreres omkring en oprensning af de 
klapper, der findes på indersiden, således at disse kan bevæge sig frit. Kenneth graver evt. 
med hjælp fra Allan Ø. 

Alle reservatskilte af den gamle type skal fjernes ved opgravning eller nedskæring med 
vinkelsliber. 

Afmontering af folderkasse og montering af nye på planchehalvtag ved P-plads Tryggelev 
(Børge). 

Ved Tre Høje fortsættes rydningsprojektet. Der efterlades et pænt antal tjørn og 1-2 
mindre sammenhængende filtrede buskadser. 

I Tryggelev Nor slås tagrørsvegetationen af en entreprenør, i et forsøg på at omdanne 
arealet til en mere åben eng. Samtidig vil vi forsøge at få fjernet et pilekrat og et meget 
tornet krat ud for skoven. 

Arbejdsgruppen bør forsøge at slå en lignende passage med fingerklipper i den inderste 
del af Salme Nor, dels for at skabe en åben fugtig eng, dels for at skabe kontakt til 
fårebanke. 

Tre af øerne i Nørreballe Nor skal slås, af hensyn til næste års ynglefugle. De ynglende 
Klyder er nemlig afhængige af, at vegetationen er meget kort. Om muligt samles det 
afslåede sammen, med henblik på afbrænding.  

Der skal foretages en almindelig oprydning af skrald på stranden. 

Elhegnet på dæmningen skal markeres, så skægmejserne ikke flyver ind i det. Det har 
desværre kostet omkring 5 skægmejser livet.  
 
Tak for et godt møde - og god arbejdslyst!  
 


