
 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland 

torsdag den 17. juni 2010 
 
Tilstede: Aksel, Allan, Kirsten, Bent S, Børge, Christina, Helle H, Jørgen L, Knud, Lissi, 
Per, Peter, Poul H, . 
 
Afbud fra Søren F. Hansen, Bent L, Gurli, Hanne, Jørgen R, Helle S, Jens, Poul R, Vibeke 
 

…………………………………. 
 
Renovering af hytte/tag 
Helle H har talt med Langeland Kommunes byggetekniske afdeling om mulighederne for 
at medtage ”indhakket” i hyttens areal og tække taget. Da ideen med et tækket tag kom op 
igen, besluttede gruppen, at græstaget er så smukt og falder så godt ind i landskabet, at det 
skal bevares, og ikke tækkes. Græstørvene må så tages af og stakkes systematisk, mens 
taget bliver renoveret. Det bliver foråret 2011, så vi kan nå at få tilladelse til ”indhakket”.  
Børge leverer tegning med mål, og Helle H laver ansøgning til kommunen mfl.  
 
Slåning med le 
Ingen i gruppen har været til arrangementerne ved Nyborg eller på Skovsgård.  
 
Nu 9 bander 
En ny bande har set dagens lys, det er Eksportbanden, som har opsat et bordbænkesæt i 
Fugleværnsfondens reservat på Rømø, og senere i sommer laver en lille bro samt bænke i 
reservatet Søgård Mose ved Aabenraa. Det er ret hårdt arbejde, da materialerne skal bæres 
ud i reservatet. 
Knud efterlyste nogle arbejdsdage på hverdage, og Knud har nu startet en Bænkebande 
som skal vedligeholde borde og bænke i reservaterne med træbeskyttelse. Helle H hjælper 
Knud med at indkalde til arbejdsdag i den nye bande.  
Botanikbanden v/Aksel, som laver specialpleje i Gulstav Mose, vil også i år slå lommer i 
rørskoven, så der bliver fri adgang fra engen til den åbne vandflade. Jørgen L hjælper. 
 
De andre bander er: 
Folderbanden, Håndværkerbanden, Turbanden, Øbanden, Rosabanden og 
Fuglekassebanden.  
 
 
Arbejdsopgaver det næste halvår 
• Klydeøen i Nørreballe Nor er ekstremt ”langhåret” af skræpper, som har spredt sig fra 

engen. Den skal slås på arbejdsdagen lørdag d. 21. august.  
Landgangspladerne, som skal udlægges på den mudrede bred, står i garagen. Helle H 
sørger for jernstænger, som pladerne kan bankes fast i bunden med. 
Det blev diskuteret, om det overhovedet virker at slå øerne. Strategien er at slå med 
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kratrydder og le i sensommeren og brænde det afslåede af, så jorden langsomt udpines 
for næringsstoffer.  
Aksel foreslog at man graver eller rykker skræpperne op. Det blev aftalt, at vi laver et 
forsøgsområde i den ene ende af øen, hvor vi graver/rykker planter op i det omfang, vi 
har kræfter til det. 
Allan og Børge foreslog, at vi anskaffer en lille gummibåd til at fragte kratryddere mv. 
til øerne. Og evt. personer, så man slipper for at vade i mudderet. Helle H taler med 
sekretariatet om dette. 

• Naturpleje: I det hele taget er der rigtig mange opgaver med at slå, fælde og styne 
forskellig opvækst. Rosa rugosa, dueurt, tjørn, slåen og poppel. Mange af vores 
opgaver vil derfor være af den art. De to nye leer supplerer nu kratrydderne, den ene 
beregnet til tagrør og kraftige vækster, den anden til finpudsning omkring bænke etc. 

• En liste med forslag til arbejdsopgaver blev omdelt på mødet, og det blev aftalt, at de 
faste ”store” arbejdsdage også fremover vil være den 3. lørdag i måneden. Datoer sidst 
i dette referat. 

 
 
Udførte arbejdsopgaver siden juni 2009 
På trods af to aflyste arbejdsdage i isvinteren samt aflysning af arrangementet på Ørnens 
Dag har gruppen nået meget, bl.a.: 
 
• Div. reparationer ved bro, fugletårn. Nye folderkasser opsat 
• Trafikskilt ved markvej samt piktogrammer opsat 
• Bålpladser etableret ved Gulstavtårnet og ved hytten i Tryggelev Nor 
• Stensti ved ”Raketten” 
• Oprydning og organisering i garagen 
• Div. slåning af udkikslommer, fårefold.  
• Pil ryddet på dæmning og brakareal ved Nørreballe 
• Påskeliljer fjernet i Gulstav 
• Indsamling af affald 
• Stenbæk udløb renset, og saltvandsindtag gravet ud 
• Alle fuglekasser efterset og repareret. Et antal nye er opsat 
 
 
Desuden deltog 7 personer fra arbejdsgruppen i rydning af tjørn på Monnet, 9. januar. 
Efterfølgende har de to ”Monnet-mænd” meldt sig ind i arbejdsgruppen. Velkommen til 
Bent S. og Poul R! 
 
 
Tak for en hyggelig, positiv og konstruktiv aften med grill og strandkaffe! 
 
Referent: Helle Hjorth 
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Kalender sommer/efterår 2010: 
Åbent-Hus arrangementer i fugletårnet i Gulstav Mose (søndage kl. 10-13): 
4. juli, 1. august, 5. september, 3. oktober, 7. november, 5. December 
 
Desuden har Allan Gudio ture i Gulstav Mose og Tryggelev Nor søndag d. 19. september  
 
 
Arbejds-lørdage: 
17. juli, 21. august (øerne slås), 18. september, 16. oktober, 20. november.  
 
Herudover kan ”bandelederne” indkalde til andre arbejdsdage 
 
Næste planlægningsmøde er torsdag d. 4. november om aftenen.  
 
 


