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Fugleværnsfonden, den 13. november 2012 

Referent: Carina Pilgaard               

Referat af møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland 

Tirsdag den 6. november 2012 
 

 

Til stede: Christina, Lissi, Bent L, Poul H, Hanne, Jørgen R, Helle S, Børge, Jørgen L, Peter, Allan Ø, 

Per, Aksel og Anni samt Helle Hjorth (HH) og Carina Pilgaard (CP) fra Fugleværnsfondens sekretariat 

(FVF) 

 

Afbud: Bent S, Antonio, HMP, Knud, Jesper 

 

1. Nyt fra sekretariatet 
 
1.1 Personale 
Søren Ring Ibsen, biolog, er pr. 1. oktober 2012 ansat som afløser for Søren Ferdinand Hansen. Carina 
Pilgaard, skov- og landskabsingeniør, er pr. 1. oktober 2012 - juni 2013 ansat som barselsvikar for 
Marie-Louise Olsen. 
 
1.2 Projekt Gulstav Mose LIFE 70+ 
En del af Gulstav Mose er af EU udpeget som hvas avneknippekær. Det er en sjælden naturtype, som 
EU og Danmark ønsker at bevare og forbedre. Derfor kommer der fra projektet penge til en plan og 
efterfølgende naturpleje ved mosen. Bl.a. skal nogle af træerne ryddes, så de ikke vokser ”ind i 
mosen” og fortrænger den sjældne plante hvas avneknippe. Projektet er et længere forløb, som 
kommer til at vare fra 2013 - 16. 
 
1.3 Ny strategiplan for Fugleværnsfonden 2013-2016 
Strategiplanen er de overordnede visioner, mål og retningslinjer, som FVF arbejder ud fra.  
I planen står der bl.a. om arbejdsgrupperne: 
 
”Arbejdsgrupper er hjørnestenene i det frivillige arbejde. Naturområderne skal skabe rum for sociale 
fællesskaber, hvor indsatsen er til gavn for fuglene og til glæde for mennesker.”  
 
Den nye strategiplan vedtages af bestyrelsen i weekenden og bliver herefter lagt på FVF’s 
hjemmeside, så alle interesserede kan læse den. 
 
1.4 Plejeplan Tryggelev Nor 
HH informerede om, at den naturpleje arbejdsgrupperne udfører, udspringer af plejeplaner for 
områderne. I plejeplanerne er detaljerede beskrivelser af den ønskede naturpleje. Planerne revideres 
jævnligt, og en typisk plejeplan gælder for en periode på 3 - 15 år. Den seneste plejeplan for 
Tryggelev er fra 2006. Der skal indenfor de næste par år udarbejdes en ny, så vi sikrer, at plejen 
svarer til de nuværende udfordringer. 

Der blev fremsat en idé om, at sekretariatet laver en lille folder om formålet med de enkelte 
naturplejeindgreb, dels til arbejdsgruppen og dels som formidling til offentligheden. 
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Hvis man ønsker at læse hele eller dele af plejeplanen, kan man henvende sig til sekretariatet, så 
kan vi sende den elektronisk til jer. Nogle af plejeplanerne ligger også på hjemmesiden under 
”Publikationer”. 
 
1.5 Pumpestationen 
Sekretariatet er i idéfasen, ligesom arbejdsgruppen, og vi vil selvfølgelig rigtig gerne have jeres 
forslag. Indtil videre er i hvert tilfælde noteret et stort ønske om et fugletårn . Sekretariatet vil 
undersøge muligheder og finansieringsmuligheder for et projekt. 
 

2. Nyt i arbejdsgruppen 
Gorm er desværre udtrådt af gruppen pga. dårligt helbred. 
 
2.1 Udførte arbejdsopgaver siden sidste møde: 
 
Tryggelev, Nørreballe og Salme Nor: 

 Bjørneklo bekæmpet ved stranden 

 Grene langs stier 

 Tjørn og rævekrat i Salme Nor 

 Hækklipning og rydning ved skjul i Salme Nor og ”Erik Larsens Plads” 

 Hytten, dækningsbrædder indvendig, maling, oprydning, plancher opsat 

 Vindue i skjul skiftet 

 Piktogrammer med fiskeri forbudt er opsat 

 Guidet tur for 43 DOF medlemmer afholdt 9. september af HMP, Aksel og Lissi 

 Hjerteøen er slået og brændt, forsøg med gasbrænding i gang (Aksel) 

 Skjul er fejet, og foldere lagt i kasserne 
 

Gulstav Mose: 

 Piletræer er stynede 

 Rørskovsbræmme og frølommer ryddede 

 Primitivt ”hestehegn” opsat 

 Rydning af brombær ved hestepassage 
 
2.3 Åbent Hus - arrangementer og formidling 
Åbent Hus - arrangementerne i Gulstav Mose afholdes første søndag i hver måned undtagen juli 
og januar. Ordningen fortsættes med 2 timer i tårnet i Gulstav og 2 timer i Tryggelev/Nørreballe.  
Åbent Tårn skal fortsat starte kl. 10.00. 
Der er få guider i tårngruppen, og det er derfor sårbart. Der har været en tur, som måtte aflyses. 
Beklageligt, men det kan ikke undgås, at sådan en situation kan opstå. 
Har nogen i arbejdsgruppen lyst til at være med, så giv endelig besked til Børge. 
Turbeskrivelser og planlægning aftales nærmere snart. 
Allan Gudio Nielsen skal have datoer og beskrivelser senest 1. december, for at de kommer med i 
2013 folderen! 
Helle vil evt. lave lille folder over turene på Langeland.  
Søren Bøgelund vil gerne opsætte turopslag i Gulstav Mose, når de blot sendes til ham (Helle). 
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2.4 Hverdagsarbejdsdage 
Hverdagsarbejdsholdene er en succes og til stor hjælp. 
 
2.5 Kommende arbejdsopgaver 

 Pil mellem Salme Nor og Tryggelev Nor fældes; nogle fælder med kratrydderen, andre 
lægger til side og brænder af 

 Træer/buske beskæres yderligere ved p-pladsen ved Nørreballe 

 Den knækkede rude i skjulet repareres (kan vente til foråret) 

 Små ”udkigshuller laves ved dæmningen til pumpestationen 

 En simpel bro til hegnsfolkene opsættes over renden tæt ved pumpestationen 

 ”Kragetræer” fældes i østsiden af Tryggelev Nor 

 Tilbageværende bunker af træ afbrændes 

 Tjørn på overdrev fjernes, især i Salme Nor 

 Græstørv fjernes i rende og lægges op på jorden til fordel for dobbeltbekkasin (Henrik 
Mørup kan anvise hvordan)  

 
2.6 Værktøj/redskaber 
”Gyvelsnapperne” (de canadiske contractigators som er eminente til at rive mindre træer op med) 
er på vej. De er forhåbentlig klar til afprøvning den 17. november. 
 
2.7 ”Arbejdsudveksling” 
Der er stemning for en fælles tur til Sønderjylland, fx 
Stormengene. Børge kan lægge sommerhus til. 
 

3. Evt.  
Fællestræf: Der er et stort ønske om fællestræf, hvor de 
frivillige arbejdsgrupper inviteres rundt og ser andre 
reservater. Det kunne evt. kombineres med workshop om 
erfaringsudveksling. CP vil drøfte ønsket i sekretariatet. 
Reservation af Hytten: Alle fra arbejdsgruppen kan 
reservere hytten til privat brug. For at undgå 
dobbeltbooking: ring eller skriv til Helle i forvejen.   
Fuglepins: Børge har solgt pins for 6.000 kr. Sådan! 
Overskuddet går til DOF’s arbejde. 
 
Referent: Carina Pilgaard (sekretariatet) 
 
Mange tak til Christina for lækker suppe og vin, til Helle for dejlig kage og ligeledes til alle jer andre 
for godt selskab  
 
Det store arbejde, I alle udfører for fugle, natur og mennesker derude, er meget værdsat! Tak! 
 
Venlig hilsen  
Carina 

Hvas avneknippe – planten er sjælden i Danmark,   
men findes i Gulstav Mose! 
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på Sydlangeland 
 

 Kalender vinter 2012 / forår 2013 - Vær beredt, skriv datoerne i din kalender! 

 

 

 Dato:    Aktivitet: 

 

Lørdag den 17. november  Arbejdsdag i Tryggelev Nor 

 

Søndag den 2. december  Juleåbent i Gulstav Mose kl. 10.00 – 12.00  

     og tur til Tryggelev Nor kl. 13.00 – 14.00 

 

Lørdag den 10. marts   Arbejdsdag (bemærk, det er 2. lørdag i marts) 

 

Lørdag den 21. april   Arbejdsdag  

 

Lørdag den 19. maj   Arbejdsdag  

 

Onsdag den 30. maj   Planlægningsmøde ved hytten (aftenmøde) 

 

 

Ingen ordinære arbejdsdage før marts, men evt. kaffemik hos Lissi, ligesom hverdagsarbejdsdage 

kan forekomme, hvis vinteren er mild. 

 

Der indkaldes som sædvanlig til alle arbejdsdage ca. en uge før. 


