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Fugleværnsfonden, den 21. november 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland 

onsdag den 19. november 2014 
 

Til stede: Anni, Bent L., Christina, Claus, Else, Hanne, Jørgen, Henrik, Lissi, Per, Kaj,  Marie-Louise 

(fra FVF sekretariat). 

 

Afbud: Bent N., Børge, Jens, Jørgen, Knud. 

 

I øvrigt manglede: Helle, Jette, Peter, Poul H. 

Hanne og Jørgen lagde ramme til mødet i deres dejlige stue, hvor en lækker gryderet blev 
serveret. To gruppemedlemmer havde medbragt kage, tak for det! Og tak for lån af stuen! 
 
1/Udførte opgaver siden sidst 
 

 Bænke repareret 

 Bjørneklo bekæmpet 

 Oprydning i hytten 

 Udkigslommer på Nørreballestien 

 Vegetation skåret ned ved skjul 

 Rydning af slåen og tjørn i Salme Nor 

 Stier slået 

 Øer ordnet 

 P-plads ved Nørreballe ordnet 

 Hybenroser ryddet 

 Nedskæring/udtynding af vedplanter på overdrev og på det smalle stykke i trehøjefolden. 
 
 

 
Fjernelse af Hybenroser ved Hesselbjerg. Fotograf: Claus Dalskov 
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2/ N2000 projekter og eventuelt EU-LIFE projekt 
 
M-L orienterede om, at der er gennemført rydninger i tre områder hhv. et overdrev i Salme Nor og 
et område i Tryggelev Nor tæt på Præsteskoven. Ydermere er der bekæmpet hybenroser nær 
Hesselbjerg. Rydningerne er 100 % finansieret af NaturErhvervstyrelsen. Derudover blev der 
orienteret om et evt. fremtidigt EU LIFE-projekt Kystfugle. 
 
3/ Bekæmpelse af mink og ræv 
 
To minkfælder fra Naturstyrelsen er opsat. Ingen fangst dette halvår.  
 
4/ Lørdagsholdet 
 
Der har været en dalende lyst til at deltage på arbejdsdagene om lørdagen. Mange af de 
mødedeltagende føler bl.a., at arbejdsopgaverne er blevet meget grove og tunge at udføre. 
Gruppemedlemmerne føler også en mindre grad af ejerskab til opgaverne i reservatet end 
tidligere. For at vende denne udvikling, blev vi enige om følgende ved mødet: 
 

- Der laves et antal ”temagrupper” som i højere grad er selvkørende f.eks. en Hesselbjerg-
gruppe, sti-gruppe, publikumsfacilitets-gruppe hytte-gruppe, ø-gruppe m.v. Claus Dalsskov 
forsøger, efter opfordring fra Mørup, at rulle disse grupper i gang. 

- Børge og Claus vil i samarbejde indkalde til arbejdslørdage.  
- Der vil være fokus på, at hele gruppen mødes samlet om morgenen. Derefter går de ud i 

selvstændige temagrupper, hvorefter man mødes igen ved arbejdets afslutning (f.eks. til 
frokost). 

- De overordnede opgaver aftales på de to årlige arbejdsgruppemøder, ligeledes fortæller 
hver temagruppe, hvad der er sket siden sidste møde. 

 
5/ Niveau for Åbent Tårn-dage 
 
Arbejdsgruppen afholder mange offentlige arrangementer bl.a. i tårnet. Vi aftalte, at 
arbejdsgruppen står for 6 ture i 2015 (Børge har godkendt og er tovholder). 
 
6/Ture 2015 
 
Søndag 1. marts 
Søndag 3. maj 
Søndag 7. juni 
Søndag 2.august 
Søndag 6. september 
Søndag 4. oktober 
 
 
7/Arbejdslørdage i 2015 (kl. 9.00) 
 
17. januar 
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14. februar 
21. marts 
18. april 
16. maj 
20. juni 
15. august 
19. september 
17. oktober 
21. november 
 
8/Forslag til kommende opgaver: 
 

- Færdiggørelse af Tryggelev-hytten 
- Etablering af rørskovslommer i Gulvstav Mose (Claus) 
- Fjernelse af vedplanter ved Hesselbjerg med gyvelsnapper 
- Græstørv oplægges i Nørreballefolden (Mørup) 
- Diverse beskæringer ved skjul og stier 
- Udtynding af vedplanter på overdrev i og ved Salme Nor  
- NB! Se også årskalenderen (udleveret ved flere lejligheder) 

 
10/ Evt. 
 

- Der vil i den kommende tid ske en opdatering af arbejdsgruppelisten for Langeland. Når 
dette er sket, vil I modtage denne opdaterede liste på mail.  

- På opfordring fra Børge vil M-L undersøge, om der kan bevilliges nogle gode fold ud 
grensave og grensakse med moment eller udveksling. 
 

 
Rydning i Gulstav Mose. Fotograf: Claus Dalskov 

 
Tak for et livligt møde i nogle virkelig flotte stole ;o) 
 
De aller aller bedste hilsner fra  
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Marie-Louise  
 

Næste arbejdsgruppemøde: 

Onsdag den 27. maj kl. 18.00 i reservatet. 


