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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Søgård Mose 

Fredag den 5. juli 2019 
 

Til stede: Helle, Ole, Liva, Egon, Viggo + 1 og Maria fra Fugleværnsfondens sekretariat (MEL) 

Afbud: Birgit, Anne og Gabor 

Vi startede mødet med at gå en tur sammen i den vestlige del af mosen. Efterfølgende holdt vi møde ved 

insekthotellet, hvor vi startede med et velkommen til Helle (og MEL).  

 
Udsigt over mosen 

Siden sidst 

Kvæget bevæger sig fint frem og tilbage over kvægovergangen og spiser desuden godt med blåtop på 

arealerne. Der er ingen ynglende traner på arealerne i år, men de er registreret et par gange.  

 

Udførte arbejdsopgaver i reservatet: 

Se skema sidst i referatet. 

 

Opkøb 

I foråret 2018 blev Fugleværnsfonden opmærksom på, at der var flere matrikler til salg ved Søgård Mose. 

Fonden har kontakt med sælgerne, og er i gang med forhandlinger på i alt 5,3 ha. Her kan MEL fortælle, at 

Tørvelod matr. nr. 65 på 0,08 ha er blevet vores pr. 2. maj. Søgård Mose består af mange små 

matrikler/tørvelodder med mange forskellige ejere, og det kan derfor tage tid at skabe sammenhængende 

arealer. På sigt ønsker vi at skabe en samlet forvaltning for hele Søgård Mose og en evt. sammenhæng med 

nærområdets øvrige grønne arealer. 

 

Rydninger 

Det er vigtigt, at mosefladen holdes fri for vedopvækst. En hedemose, som Søgård Mose, er en fugtig, 

lysåben og nærringsfattig naturtype, og vedopvæksten udtørrer og udskygger mosen samt tilfører næring 

til overfladen fra dybere jordlag. Arbejdsgruppen laver et stort arbejde med at rydde opvækst på 

mosefladen hvert år på den årlige klippedag.  

 

Arbejdsgruppen forsøger desuden løbende at holde brombærkrat og ørnebregne lidt i skak omkring mosen. 

Der skal ryddes med buskrydder for at holde brombær (og birkekrat) nede. Det er ok, at der er brombær 

tilstede på arealerne, blot de ikke spreder sig for meget. Arbejdsgruppen aftalte at sætte lidt ind med 

buskrydder mod det brombærkrat, der står ud for skoven og stærerækkehuset. Mht. ørnebregnerne er der 
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en smule hist og her, men det er ingenting i forhold til, hvad der har været. Egon går en tur snart og fjerner 

lidt, tak for det.  

 

Store Klippedag den 7. september kl. 13.00 

Det primære fokus for den årlige klippedag er rydning af selve mosefladen (samt lyngarealet foran fugle-

tårnet). Hvis det er muligt fjernes afklippet fra mosefladen, men det vigtigste er, at det bliver klippet ned. 

Træerne klippes så tæt ved basis som muligt. Arbejdsgruppen har været rigtig gode til at rydde random-

råderne i den vestlige del af Søgård Mose i vinters, tusind tak for det. Gruppens fokusområde til den store 

klippedag 2019 bliver rydning af birkeopvækst på mosefladens vestlige side, hvor der er en del opvækst. 

 

Egon sender invitation til Store Klippedag 2019 ud til gruppen. Der blev snakket om, hvorvidt de andre 

sønderjyske grupper skal inviteres, måske er det ikke relevant for alle grupperne, men dem, der er 

interesserede, kunne inviteres individuelt. Lokale interesserede DN/DOF folk kan eventuelt også inviteres.    

 

Arbejdsopgaver i Søgård Mose 
Der skal muligvis slås under hegnet på et tidspunkt. Arbejdsgruppen holder lidt øje og siger til, men der er 
ikke strøm i den nederste tråd. 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Er gjort  Gentages/ 
skal gøres 

Faste opgaver:    

Ørnebregner slås 
Nye skud må gerne trækkes op løbende  

Egon holder dem i ave forår-sommer 
 

Løbende X 

Beskæring omkring vejen ved p-pladsen  Viggo X X 

Store Klippedag: Rydning af birk- og 
pilopvækst på mosen den 7. september 

Egon sender invitation. 
Se punkt ”årlig klippedag” 

  
X 

Stien slås Egon  Løbende X 

Tømning af skrald og dåser  Birgit og Egon  Løbende X 

Opfyldning af reservatfoldere Birgit og Egon  Løbende X 

Indtastning i DOF-basen  Alle  Løbende X 

Andre opgaver:    

Etablering af snoghøje med sten fra 
nabomarken 

Der er mange sten, men de er for tunge 
at slæbe rundt på 

  

Opvæksten af birk på skråningen i 
nordfolden fjernes løbende i det omfang 
arbejdsgruppen har tid og kræfter til det.  

Udføres efterår-vinter, gerne lige inden 
kvæget kommer på græs, så de hjælper 
med at holde genvækst nede. 

 X 

 

Ture i efteråret 

Der er Bioblitz lørdag den 17. august kl. 10 med Allan. Ole og Liva deltager måske på dagen.  

 

Eventuelt 

En planke i tårnet trænger til udskiftning, Viggo snakker med Naturstyrelsen, som måske kan levere en ege- 

eller lærkeplanke til formålet.  

 

Tak for et godt møde og stor tak til Birgit for de lækre sandwich og agurker. 

Den enorme sønderjyske kanelstang blev næsten spist op 😊 

 

De allerbedste hilsner fra Maria 


