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Fugleværnsfonden, den 4. april 2013 

Referent: Søren Ring 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sølsted Mose 

torsdag den 4. april 2013 

 
Til stede: Karen, Christian, Hans, Jens, John, Jan, Niels Christian, Peter samt Søren Ring (SR) fra 

Fugleværnsfondens sekretariat (FVF)  

 

Afbud: Martin 

 

I øvrigt manglede: Jens, Peter og Robert 

 

 

Karen og Peter lagde hus til mødet og serverede kaffe, lækre boller og pålæg – og husede Søren. 
Rigtig mange tak for det! 
 
Dagsorden var følgende:  
 

1. Siden sidst 

2. LIFE Sølsted Mose – orientering om status 

3. Overvågning 2013 

4. Gennemførte arbejdsopgaver siden sidst 

5. Kommende arbejdsopgaver  

6. Planlægning af arbejdsdage og næste møde 

7. Eventuelt 

 

Vi startede med en lidt grundigere præsentationsrunde af arbejdsgruppens medlemmer til glæde 
for Fugleværnsfondens nye biolog Søren Ring, som også præsenterede sig. 
 
1/ Punkterne 1, 4 og 5 (Siden sidst, gennemførte og kommende arbejdsopgaver) blev behandlet 
under et. 
 

 
Handling 

 
Udført 

Ikke 
udført/skal 
udføres 

 
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 

En forhøjning i udsigtsplatformene laves, så børn 
kan se henover gelænderet og man kan sidde på 
bænken og have et godt udsyn. Hans har tegninger. 

 
X 
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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 

 

Hugning af genvækst vest for vejen fra p-pladsen. 
Der skal checkes for genvækst, med start midt juni – 
juli. Dyrene har måske taget/tager genvæksten. 
(OBS – birketræer slås bedst ihjel ved at fælde i 
marts. Så bløder de mest og får svampeangreb på 
snitfladerne. Genvækst tages i juni og frem, hvis 
kvæget ikke tager det). 

  
 
 

X 

 

Lyngarealet slås eller afbrændes. X   

Den gamle tørveskærer fjernes fra folden, da det 
kan få konsekvenser for FVF’s landbrugsstøtte. 
Tørveskæreren placeres ved p-pladsen. 

 
X 

  

Slåning af brombær i fold ved orkideer. X  X 

Opsætning af minihegn (fra Kristian) ved den lille af 
de to bestande af orkideer (i fold øst for 
vejen/hovedsti nordpå fra p-plads). 

  
X 

 

 
Arbejdsgruppen har delt sig op i flere specialgrupper: 
 

 Østdel: John og Jan 

 Vestdel: Peter  

 Midtdel: Niels Christian og Jens 
 

Hans tager sig af bekæmpelse af glansbladet hæg og japansk pileurt. 
Jens sørger for, at folderkasserne er fyldte og har det godt. 
 
Gruppen ønsker et skjul, som fx en boltet kasse, hytte eller lignende til at have flere foldere i og 
eventuelt diverse redskaber.  
Dette kunne være bag på den betonhytte/skur, der står omkring en hundrede meter syd for p-
pladsen. En i gruppen undersøger (hvem fik referenten ikke lige fat i) - hvem der ejer denne. Dette 
gøres ved at forhøre sig rundt omkring i Sølsted. Således at der eventuelt kan fås tilladelse til at 
bruge betonskuret eller sætte en boltet kasse op på bagsiden (hvor den ikke skal være synlig for at 
undgå hærværk). 
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Gennemgangen afstedkom også nogle arbejdsopgaver til Søren, som undersøger og melder  
tilbage på: 
 

 Lyngareal nord for vej/sti: skal afbrænding overvejes? (blåtop på vej ind) 

 Tvivl om græsningskontraktens udbindingsdato den 1. juni. 

 Skal der overvejes at lave brakpudsning visse steder? 

 Er Gallowaykvæg bedre end Herefordkvæg i Sølsted mose? 

 Dyndsmerling forvaltes også i Tyskland, men hvordan? 

 Oprensning af Sejersbækken, hvem skal gøre det? Søren spørger kommunen. 

 Hedehøggylp-indsamlingsprojekt: Søren udsender orientering fra Mathilde (biolog i DOF). 

 Søren opfordres til at tage en snak med kvægholderen Peter, der bor ved siden af mosen. 
 
 
2/ LIFE Sølsted  
Søren orienterede grundigt om status på EU LIFE-projektet i Sølsted Mose ud fra seneste kort.  
Blandt andet om den vigtige områdeudvidelse op til Sejersbækken, om dyndsmerling, forslåede 
planer for rydninger, vandstandshævninger, som i visse dele bliver markante, og det uforudsigelige 
i det fremtidige stisystem. Der er stadig jordfordeling i gang i projektet, og det er i en sensitiv fase. 
Snart følger myndighedsbehandling med en række tilladelser, der skal søges om og høringer, der 
skal iværksættes.  
 
LIFE-projektet vil naturligvis ændre området på sigt. Blandt andet vandstand, hegn, grøfter vil få et 
andet forløb, også da der i selve højmosekerneområderne ikke skal være græsning på den længere 
bane. 
 
3/ Overvågning 2013 
Martin Iversen er fortsat tovholder på fugletællingerne i Sølsted Mose. FVF beder fortsat gruppen 
om at taste deres registreringer ind i DOFbasen eller sende en mail til Martin med data. 
Søren sender FVF’s overvågningsprogram, både det generelle og Sølsted-delen, til Jan og John. 
 
6/ Planlægning af arbjdsdage  
Fremover vil arbejdsgruppen ikke længere have en fast arbejdsdag den første lørdag i måneden, så 
det skal rettes på hjemmesiden. Der koordineres en række af arbejdsdage og fordeling af opgaver 
mandag den 8. april kl. 17.00 i reservatet.   
 
Næste gruppemøde forventes at blive holdt i starten af efteråret. Søren finder en dato sammen 
med Karen. 
Juni grillaftnen er siden blevet rykket til en endnu ikke nærmere bestemt dato i eftersommeren. 
Specialgrupperne nævnt ovenfor koordinerer internt, hvornår de tager deres tørn(e) i mosen. 
 
7/ Ture i mosen 
 

 Søndag den 21. april kl. 19.00 - 21.00: Fugle og forår i Sølsted Mose 

 Onsdag den 22. maj kl. 19.30 - 21.30: For fugl musik 

 Søndag den 16. juni kl. 09.00 - 12.00: De Vilde Blomsters Dag 
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8/ Eventuelt 
 

 Der blev berettet en anekdote om, at der er afholdt guldbryllup ved Sølsted Mose. Gode 
fuglefolk holdt guldbryllup på p-pladsen syd for mosen i sommeren 2012. 

 

 Vedrørende planche/infotavleprojekt om livet og tørvegravningen i Sølsted Mose: gruppen 
spurgte til FVF-sekretariatets oplysninger og hjælp til budget for den nye informationstavle 
om tørvegravningshistorie i mosen. Gruppen vil søge penge til projektet og sørge for at 
tavlen bliver sat op. Den skal som kerneelement have en stor tegning af Niels Christian 
Tofte. Søren indhenter budgetoverslag fra Allan og vender tilbage til gruppen. 

 
 
Tak for engagementet og for et godt møde! 
 
Og jeg må igen beklage forsinkelsen 
 
Venlig hilsen  
Søren Ring 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 Mos-gøgeurt 


