
Referat af møde den 8. maj 2008 i arbejdsgruppen på Langeland 

Deltagere: Børge, Jørgen L, Hanne, Jørgen R., Peter, Helle H., Henrik Mørup, Poul, 
Knud, Helle S., Allan Ø og Søren 

Afbud: Christina, Aksel. Per og Kirsten 

Aktiviteter i vinteren 

Arbejdsdage 19/1, 6/2, 8/3 og 5/4 

Trehøje: Arbejdsgruppen har tyndet ud i det levende hegn, så udsigten er blevet 
forbedret til noret fra højene. Desuden er informationspælen om fortidsmindet blevet 
rejst. 

I februar blev der stynet en stor pil på de nordlige enge ligesom der blev sat håndlister 
på gangbroen ved pumpestationen 

Arbejdsdagen i marts gik med rydning af rørskov og krat ved Gulstav Mose. Bl.a. er 
der lavet en fin lomme til ynglende frøer i nærheden af den stynede pil. 

Den 5. april blev hele arbejdsgruppen gelejdet til østsiden af Tryggelev Nor, hvor der 
blev skåret krat ned omkring kreaturhegnet mellem pumpestationen og Næs 
Præstskov. 

Nyt fra reservatet 

Flytning af langdysse ved Trygglev Nor 

Kulturarvstyrelsen har indledt et dysseredningsprojekt for den fredede langdysse lige 
oven for hytten ved Tryggelev Nor. Dyssen vil pga. kysterosion falde ned på stranden 
inden for en kortere årrække. 

Ved en besigtigelse d. 7. marts 2008 blev det besluttet at flytte dyssen til en ny 
placering på Fugleværnsfondens ejendom ca. 40 m. nord for den nuværende 
placering (se vedlagte skitse og simulering).  

Kulturarvstyrelsen står for projektet og arbejdet vil blive udført af Nationalmuseets 
eksperter. Arbejdet er planlagt til udførelse i sommeren 2008 fra 23. juni til 14. juli. 
Det er muligt, at vejen til P-pladsen vil blive lukket 1-2 dage i forbindelse med 
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arbejdet, men Kulturarvstyrelsen har lovet at opsætte informationsskilte i forbindelse 
med dette. 

ATV 

Fugleværnsfonden har ansøgt Skov- og Naturstyrelsens pulje til lokale 
miljøinitiativer om støtte til en såkaldt ATV med trailer til arbejdsgruppen. Maskinen, 
som er en terrængående 4 hjulet knallert, skal lette arbejdsgruppens projekter, som 
ofte finder sted langt fra P-pladser og køreveje. 

Stier og Veje 

a) Alle tilladelser til retableringen af strandfolden er endelig blevet givet, og 
derfor har Langeland Kommune renoveret vejen til P-pladsen, så den i dag 
fremstår flottere end i mange år. 

 
b) Ved en beklagelig fejl har en ansat i Langeland Kommune etableret en sti på 

Fugleværnsfondens ejendom neden for Trehøje med den begrundelse, at der 
skal skabes en forbindelse fra Trehøjevej til Trehøje. Stien blev anlagt uden 
Fugleværnsfondens vidende og uden, at der var givet de nødvendige 
tilladelser. Fugleværnsfonden skal derfor afklare om stien ønskes bevaret. 
Dette afhænger bl.a. af om de trafikale forhold på Trehøjevej muliggør 
parkering m.m. Hvis Fugleværnsfonden ikke ønsker stien, vil kommunen 
fjerne den. 

 
c) Gangbroen fra diget ved Nørreballe Nor skal forlænges. Der skal søges om 

tilladelse hos Svendborg Kommune til denne forlængelse, både i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3 og fra fredningsbestemmelserne for Tryggelev 
Nor. Helle kontakter Svendborg Kommune med henblik på en besigtigelse. 

 
Pæl til fiskeørnerede 
Henrik Mørup har designet en pæl til fiskeørne, som vi har talt om at opsætte et 
strategisk sted på NØ bredden af Nørreballe Nor. Børge har undersøgt hvad en 
Robinie pæl koster og mener at projektet er så interessant, at han gerne vil være 
tovholder på et projekt i regi af arbejdsgruppen. Pælen alene koster 4000,-kr, så hele 
projektet vil løbe op i 7.000 -10.000 kr. Søren undersøger om pengene er til 
rådighed. Helle undersøger om kommunen skal give tilladelser til et sådant projekt 
(søbeskyttelseslinie m.m.) 
 
Revision af plejeplan 
Henrik Mørup Petersen har påbegyndt en revision af plejeplanen. Der er fremsendt 
et udkast til Søren og Helle. Der er bl.a. takket være arbejdsgruppens indstats en hel 
række forandringer i landskabet der skal opdateres ligesom stormfloden i 2006 har 
medført en del ændringer i planen. Hanne opfordrede til, at det fine skema med 
tidsplan bliver opdateret. Det lovede Henrik. 
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Fugleture 

25/5 kl. 15:00 - 17:00: Der afholdes fuglenes dag d. 25/5 ved Allan Gudio Nielsen 

8/6 kl. 14:00 - 17:00:  Offentlig tur med temaet Fugle og Naturpleje. Børge er 
turleder. 
 
Søren opfordrede til, at der afholdes et par ture i den meget fuglerige periode, ultimo 
august til primo oktober. 
 
Arbejdsdage og opgaver 
Der blev sat følgende datoer af: 
1/6, 19/7, 13/9, 11/10 og 2/11 
 
Næste møde d. 20/11 
 
Blandt arbejdsopgaverne er: 

• Vurdering af tilstand af hyttens tag(Børge) 

• Evt. ”arbejdslejr” i sommerferien for at udbedre taget. Hvis Børge vurderer at 
det ikke er en opgave for arbejdsgruppen, skal der indhentes tilbud.  

• Etablering af bålplads på det ekstra areal syd for hytten 
 

Referent Søren Ferdinand Hansen 


