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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose 
tirsdag den 27. marts 2012 

 
Deltager: Christian, Hans, Jens, Karen, Martin, Peter H., Marie-Louise (fra FVF sekretariatet)  
 
Afbud: Niels, Peter N., Robert  
 
 
 Karen og Peter lagde hus til mødet og serverede lækre boller og kage – mange tak for det! 
 
Inden vi gik i gang med dagsordenen, evaluerede vi lidt på den tur, vi lige havde haft i mosen, hvor 
10 nye potentielle frivillige deltog. Turen rundt i mosen varede fra kl. 17.00-19.00, og det var et 
strålende vejr. Martin Iversen var guide og fortalte om mosen, arbejdsgruppen og Life projektet. 
Alle virkede interesserede, og Marie-Louise fik adresser til syv personer, som nu har modtaget et 
brev med invitation om at blive frivillig i Fugleværnsfonden (brevet ligger som bilag til dette referat). 
 
 
1/ Siden sidst 
 
 
Handling Udført Ikke udført Gentages 
 
Den nederste tråd på hegnet hæves. Det kan lade sig 
gøre, da det er store dyr uden kalve, som græsser i 
mosen. En hævning af nederste tråd vil gøre det lettere at 
vedligeholde. 

 X  

 
Slåning under hegn er bedst forår/sommer. X  X 
 
En forhøjning i udsigtsplatformene laves, således at børn 
kan se henover gelænderet, samt at man kan sidde på 
bænken og have et godt udsyn. Hans har tegninger. 

 X  

 
Kvasbunker flises, så snart Christian har tid. Der 
fældes/ryddes ikke mere vegetation, før de eksisterende 
kvasbunker er fliset. 

X   

 
Kvas langs vandløbet fjernes (og flises), før kommunen 
skal grødeskære, dette er muligvis allerede gjort? 

X   

 
Den producerede flis lægges på stien, hvor der er behov 
for det. 

X   

 
Gruppen køber en skovøkse, som egner sig til at hakke 
genvækst på stød fra fældede træer. Barken og det 
yderste ved hakkes i stykker efter fældning. 

 X  

 
Lyngarealet slås eller afbrændes. X   
 
Den gamle tørveskærer fjernes fra folden, da det kan få 
konsekvenser for Fugleværnsfondens landbrugsstøtte. 
Tørveskæreren placeres ved P-pladsen. 

X   

 
Slåning af brombær i fold ved orkideer. X  X 
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2/ Life Sølsted og biologisk rapport 
 
Den biologiske rapport, som Cowi har lavet i forbindelse med opstarten af Life projektet, 
begrænser indtil videre ikke arbejdsgruppens arbejde i mosen. Hans har lavet et notat til rapporten, 
hvor han belyser mulige fejlregistreringer og kommer med input; notatet har Marie-Louise sendt 
videre til kommunen. 
 
Life projektet vil naturligvis ændre området på lang sigt, bl.a. andet ved vi allerede, at hegnet vil få 
et andet forløb, da der i selve højmose-områderne ikke skal være græsning. 
 
 
3/ Overvågning 2012 
 
Martin I. er tovholder på fugletællingerne i Sølsted Mose. Martin beder gruppen om at taste deres 
registreringer ind i DOF basen eller sende en mail til Martin med data. 
 
Marie-Louise sender en bunke overvågningskort til Karen (med brev), Karen bedes dele dem ud 
ved næste arbejdsdag. 
 
 
4/ Kommende arbejdsopgaver 
 

• Vedligeholdelse af hegn herunder: udskifte ødelagte pæle, hæve nederste tråd, slå under 
hegn med kratrydder. 

• Etablere nyt hegn på folden med det nye kvægvandingshul. 
• Slåning af vegetation på vejen (Christian). 
• Fortsat bekæmpelse af Japansk Pileurt, Hans køber et større stykke sort plastic. 
• P-pladsen holdes ”ren”, herunder: samle skrald, tømme skraldespand, slå vegetation. 

 
Ydermere: Marie-Louise spørger Allan, om der skal nye plancher op? Det har gruppen tidligere 
fået at vide, at der skal. 
 
 
5/ Planlægning af arbejdsdage  
 
Rækken af arbejdsdage begynder den 14. april kl. 9.00.  
Herefter vil der være arbejdsdage den 1. lørdag i hver måned.  
I juni, juli og august begrænser arbejdet sig til slåning under hegnstråde. 
 
Den 14. april er potentielle nye frivillige inviteret til at deltage. Derfor vil Karen stå for lidt 
forplejning, når I mødes i mosen. 
 
Næste gruppemøde forventes at blive holdt i starten af september. Marie-Louise finder en dato 
sammen med Karen. 
 
 
6/ Kontaktpersonens rolle  
 
Karen, som er gruppens kontaktperson, er den, der har den primære kontakt til sekretariatet, og 
herved har Karen den koordinerende rolle. I fremtiden vil der blive brugt et skema, hvor 
arbejdsdage og formidlings-ture fremgår. Skemaet vil give overblik over, hvem der gør hvad. 
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7/ Ture i mosen 
 

• Den 16. april kl. 19.00-21.00 
• Den 8. maj kl. 19.30-21.30 
• Den 27. maj kl. 04.00-07.00 Fuglenes Dag 

 
 
8/ Evt. 
 

• Der kan blive mangel på kratrydder/buskrydder, Christian har dog en, gruppen kan låne. 
Men, hvis det viser sig, at der ikke er nok, så må Karen kontakte Marie-Louise. 
 

• Hvis gruppen mangler sikkerhedsudstyr, kontaktes Marie-Louise. 
 

• Ved indkøb af nye hegnspæle sendes regningen til FVF sekretariatet. 
 

• Martin gjorde opmærksom på, at der kommer et læserbrev i Jyske Vestkysten fra ham/DOF 
vedr. EU formandskabet i relation til Life+ projekter som f.eks. Sølsted Mose. 

 
 

 
Billede fra turen i mosen den 27. marts 

 
 
 
Tak for Jeres engagement - og for et godt møde! 
 
 
Venlig hilsen 
  
Marie-Louise Olsen. 
 


