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Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose 
tirsdag den 29. september 2009 

Tilstede: Jens H., Jørgen H. N., Karen H., Mona H., Niels B., Nikolaj A., Hans C. samt Søren F. 
Hansen 

Afbud: Charlotte A., Christian J., Martin I., Peter K. H. .og  Karin N.,  

Øvrige ikke til stede: Jens L. C., Niels C. T. Peter J. N. og Robert N.                   
_____________________________________________________________________________ 

Tak til Mona og Jens for husly, dejlige hjemmebagte boller, kage og kaffe. 
 

Nyt fra reservatet 
Der er arbejdet på at færdiggøre udsigtskilen, så der nu er et flot langt kig op i mosen fra P-
pladsen. Hans har ryddet glansbladet hæg, der er ryddet udsigt fra den østlige platform, og der er 
slået langs med gangbroen. 
Vi diskuterede en del, hvordan vi i fremtiden skal forholde os omkring brug af maskiner i fuglenes 
yngletid. Søren havde udstedt et maskinstop i foråret, og flere fra gruppen mente, at dette nok ikke 
var så hensigtsmæssigt, da brombær og lignende har tendens til at gro til. I den kommende sæson 
kan vi således formodentlig finde en løsning, hvor de større opgaver ligger stille, men hvor vi f.eks. 
godt kan bruge buskryddere til vedligehold. 
 

Botanik 
Mosgøgeurten, som er en af de store sjældenheder i mosen, blev grundigt optalt i juni. Det blev til 
60 eksemplarer på det vestlige voksested og 9 i det østlige område. Det er ganske flot og 
opløftende, at bestanden fortsat trives, hvor arbejdsgruppen i vinterens løb har lavet et stort 
rydningsarbejde. Det bliver spændende at følge den i de kommende sæsoner. 
Jens og Mona havde desuden registreret floraen for kommunen. De nåede op på 121 arter. 
Herunder rosmarinlyng og tranebær, som er højmoseplanter. Dertil fire arter af sphagnum. 
 

Folderen 
Det har vist sig, at folderen er lidt uklar m.h.t. stiforløbet. Den røde streg, der angiver grænsen for 
Fugleværnsfondens ejendom, misforstås ofte som værende stiforløbet. Dette bør rettes i en 
kommende version. Heldigvis er stien fint afmærket i terrænet. 
 

Motorsav 
Arbejdsgruppen har ikke nogen motorsav. Søren gav grønt lys til, at Hans kan indkøbe en sådan 
med tilhørende sikkerhedsudstyr. Søren foreslog, at der indkøbes en Stihl.  
Regning sendes til Fugleværnsfonden. 
 

Familietur 
Der kom kun en deltager med barnebarn til Arbejdsgruppens arrangement rettet mod familier. 
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Forarbejdet havde været stort, og der var udarbejdet såvel reservatquiz, opgaver ude i området, 
præmier, snobrød m.m. Foromtalen havde også været i orden, så det affødte stor undren, at der 
ikke kom nogen. En mulig forklaring kunne være et lignende arrangement på en økologisk 
bondegård i nærheden, hvor der var reklameret med hoppeborg m.m. Vejret var desuden ustabilt 
på dagen. Grundet det store forarbejde og det ringe deltagerantal var der ikke den store lyst i 
gruppen til at prøve et lignende arrangement i fremtiden. 
 

Ansøgning til den Lokale Aktions Gruppe (LAG) 
Ud fra Arbejdsgruppens virke i nu lidt mere end et år diskuterede vi, hvilke behov Arbejdsgruppen 
har for at kunne virke effektivt. Tanken er at lave en ansøgning til f.eks. den lokale LAG i næste 
ansøgningsrunde. Vi nåede frem til følgende: 
 
Ansøgningen skal indeholde 

• Et skur, der kan fungere som base for arbejdsgruppens grej, og som base for lokale 
skoleklasser, børnehaver og lignende.  

• Formidlingsudstyr:  
o kikkerter/bøger/lupper/ketsjere m.v. 
o Båludstyr: fast grillrist, trebens-stativ, gryder, bålpande m.m. 

• Naturplejegrej:  
o 3 leer 
o Stihl kombirydder 

Vi diskuterede desuden, om vi skal søge om et køretøj til arbejdsgruppen. Vi blev enige om ikke at 
gøre dette, og Niels B. og Jens H. foreslog, at man i stedet lejede grej til brug de få gange, hvor 
det er nødvendigt, frem for at investere et stort beløb i en maskine, som kun vil blive anvendt 
sporadisk. Sekretariatet skal kontaktes, inden der træffes aftaler om leje, med mindre prisen er lav 
(under 1.500 kr.). 

Fugleværnsfondens sekretariat laver et udkast til en sådan ansøgning. Udkastet sendes til Martin, 
Peter K. Hansen og Niels, som vil give den lokale tilretning. 
 

Ture i 2010 
Martin planlægger igen at holde tre fuglestemmeture i april, maj og juni 2010. Det bør undersøges, 
om maj eller junituren kan lægges på Fuglenes dag (sidste søndag i maj). Martin fremsender 
datoer til Allan snarest, da Allan planlægger at udarbejde en samlet turfolder for alle ture på 
Fugleværnsfondens reservater i 2010. 

Jens H. overvejer desuden at afholde en tur på De Vilde Blomsters Dag den 20. juni 2010. Det vil 
passe godt med mosgøgeurtens blomstring. Jens giver Søren besked om dette inden udgangen af 
oktober.  

Efter mødet: Jens har kontaktet Erik Hammer fra Botanisk Forening vedr. arrangement i Sølsted 
Mose den 20. juni på De Vilde Blomsters Dag. Jens vil få et introbrev m. tilmeldingsskema i løbet 
af kort tid og kontakter derefter Søren. Så det bliver altså til noget. 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Kommende opgaver 
De fire områder/opgaver, som blev udstukket sidste år, er for tre fjerdedeles vedkommende ordnet. 
Kun det besværlige nordlige område er udelukkende blevet besigtiget. Søren udarbejder en ny 
miniplejeplan til den kommende sæson. Denne udsendes inden udgangen af oktober til 
arbejdsgruppen.  
 

Arbejdsdage 
Vi aftalte et nyt system for arbejdsdage således: Gruppen mødes fast hver den første lørdag i 
måneden. Det vil give en entydig struktur for gruppens arbejde, og det vil være nemt at forholde sig 
til for nye frivillige, hvad og hvor meget der kræves. 

Arbejdsdagene i vinterhalvåret bliver således:  

• Lørdag den 7. november  

• Lørdag den 5. december 

• Lørdag den 2. januar 

• Lørdag den 6. februar 

• Lørdag den 6. marts 
 

Næste møde 
Karen foreslog, at vi fremover afholder møderne i forsamlingshuset på det gamle kloster, så det 
ikke hænger på Jens og Mona. Det syntes alle var en god ide (på trods af den ekstremt fine 
forplejning og stemning i Jens og Monas hus). Mona undersøger, om det er muligt at låne et lokale 
og fastsætter en dato i marts måned 2010, og giver besked til Søren. 

Efter mødet: Mona har reserveret et lokale i det lokale Medborgerhus, "Klosteret" på det 
gamle seminarium, til vores næste arbejdsgruppemøde: 

• Onsdag den 17. marts kl. 19.00 i lokale 3.  

 

Tak for et godt møde og for indsatsen i mosen. Det kan ses og mærkes i mosen, at gruppen er 
aktiv, og det er en fornøjelse at gå tur mosen. 

 
Venlig hilsen 

Søren F. Hansen 
Biolog 


