Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Tryggelev Nor
torsdag den 23. februar 2006
Tilstede: Aksel, Allan, Kirsten, Børge, Christina, Hanne, Jørgen, Helle og Poul.
………………………………….
Tak til Poul og Helle for husly.
Offentlige ture i noret:
I anledning af DOFs 100 års fødselsdag ønsker Fugleværnsfonden at lave 100 ture i
reservaterne i 2006. Mange af disse skal ledes af frivillige fra arbejdsgrupperne, som
kender områderne. Henrik Mørup Petersen har lovet at tage en tur i Tryggelev/Nørreballe
Nor og Allan Gudios ture er fastlagt til den 28. maj* kl. 10.00 og 10. september kl. 10.00 begge i Gulstav Mose.
* Allan har TV-optagelse med TV2 fra kl. 12.00 denne dag - så hvis et medlem i
arbejdsgruppen kunne overtage turen fra dette tidspunkt, ville det være super! Hvis ikke,
finder Allan selv en løsning!
På mødet blev det besluttet, at arbejdsgruppen arrangerer 4 ture fordelt på 2 dage - som
følger:
Søndag den 7. maj kl. 10.00 på P-pladsen i Tryggelev Nor. Gåtur til observationsskjulet
ved Trehøje. Alle norets ynglefugle er nu kommet til noret, og der er god mulighed for at
høre og se lappedykkere, skægmejser og den mystiske rørdrum. Der fortælles om EU-Life
projektet og den naturpleje, som delvis udføres af den frivillige arbejdsgruppe i noret.
Turledere: Allan, Børge og Kirsten.
Søndag den 7. maj kl. 14.00 på P-pladsen ved Nørreballe Nor. Vi mødes på P-pladsen
med udsigt over det nye store vådområde. Der fortælles om EU-Life projektet og den
naturpleje, som delvis udføres af den frivillige arbejdsgruppe i noret. Spadseretur til den
gamle pumpestation, hvor vi ser på alle de ynglefugle, der allerede har indtaget det
nyskabte nor, og fortæller om hvilke arter man kan forvente i fremtiden.
Turledere: Allan, Børge og Kirsten.
Søndag den 20. august kl. 10.00 på P-pladsen ved Hesselbjerg Strand. Vi går på diget i
reservatets vestligste udkant, og ser på de nye diger og saltvandsindtaget der er bygget i
forbindelse med EU-Life projektet. Vi ser på overdrevets planter, sommerfugle og
insekter og fortæller om den naturpleje, som delvis udføres af den frivillige arbejdsgruppe.
Vi slutter af ved observationsskjulet i Salme Nor, hvor vadefugle raster på den fugtige
eng.
Turledere: Aksel, Hanne, Helle og Jørgen.
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Søndag den 20. august kl. 14.00 på P-pladsen ved Nørreballe Nor. Vi mødes på
P-pladsen med udsigt over det nye store vådområde. Der fortælles om EU-Life projektet
og den naturpleje, som delvis udføres af den frivillige arbejdsgruppe. Spadseretur til den
gamle pumpestation, hvor vi ser på norets ynglefugle og de grønne frøer i grøfterne.
Turledere: Aksel, Hanne, Helle og Jørgen.
Orientering fra Fugleværnsfonden (Søren telefonisk): Kenneth, som bor på Trehøje,
skal fremover tage sig af arbejdet omkring ud- og indløb, dræn og grøfter. Vi kan evt.
også have nogle materialer stående hos ham.
Fugleværnsfonden satser på, at de, som har afgræsningen i noret, også vedligeholder
elhegn og slår græs under disse. For arbejdsgruppen er det en stor lettelse, at vi ikke
behøver finde ressourcer til disse opgaver.
Organisering af arbejdsgruppen:
Vi tilrettede et udkast til spørgeskema til arbejdsgruppens medlemmer. Helle arbejder
videre med dette.
Maskiner m.m.:
Vi har fået afslag på vores ansøgning til Friluftsrådet om halvdelen af købssummen
(55.000 kr.) til en Argo (transportmiddel til land og vand). Alternativer drøftes, men
argoen er det ultimative til personer, maskiner og udstyr, der skal rundt i et stort, varieret
terræn.
Grødeskærer afprøvet ved rørskæring i felter: Den skærer perfekt under vandet, men bør
være med kraftigere motor og større skær. Børge undersøger dette og melder tilbage til
FVF.
Håndsave: Poul har afprøvet en lille, fleksibel håndsav. Han indkøber to, da de er absolut
rimelige i pris.
Nøgler: Eriks bror, Michael, kan ikke finde flere nøgler, så vi mangler stadig til robåd og
bom ved hytten. Disse udskiftes ved lejlighed. Systemnøgle til hytte og pumpestation blev
drøftet.
Kassevogn:
Michael har (via Poul) tilbudt at Fugleværnsfonden kan få Eriks kassevogn.
Arbejdsgruppen er ikke umiddelbart interesserede i dette, men Michael bør nok have en
tilbagemelding fra FVF. (Fugleværnsfonden kontakter Michael)
Vedligeholdelse i reservatet:
Skraldespanden ved P-plads Nørreballe er stjålet. Børge vil købe og opsætte en ny, hvis
FVF siger god for det. Svar fra FVF: Helt OK
Rundt om i reservatet står/ligger stadig gamle, trekantede FVF-metalskilte. Børge
fjerner disse ved lejlighed.
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Fuglekasser: Mogens og Per har sidste år fabrikeret og opsat mange kasser i Nørreballe
Nor. Disse skal fremover tilses og evt. vedligeholdes – hvor det er muligt. Børge
undersøger, om nogen kan påtage sig denne opgave.
El-hegn ved P-plads Tryggelev: Tråden er altid taget af. Formentlig er det amtets
vandprøvetager, som er i noret hver 14. dag. Han bør mindes om at sætte tråden på igen.
Ræven på Lammebjerg:
Der er blevet ryddet meget på Lammebjerg nu, men det ser ikke ud til, at der er nogen
rævegrav der. Vi har dog set både ræv og MANGE spor i sneen i vinter. Arbejdsgruppen
kan ikke helt vurdere, om ræven(e) er et problem for fuglene i noret.
Helle taler med "Eriks jæger", om en dette.
Formidling:
Badges: Der har tidligere været talt om, at arbejdsgruppen kan bære små skilte på trøjen,
f.eks. ”Fugleværnsfonden - Tilsyn” af hensyn til de besøgende/løse hunde, vi møder under
arbejdet. Er det noget, der arbejdes videre på? Svar fra FVF: De er under produktion!
Gæstebogen i observationsskjulet i Tryggelev er skrevet ud. Jørgen og Hanne udskifter
den. (FVF vil efterfølgende gerne have den tilsendt!)
Foldere: Jørgen og Hanne vil stadig gerne fylde folderkasserne i hele reservatet.
Gulstav Mose:
Angående folderopfyldning i Gulstav Mose, undrer arbejdsgruppen sig over, at
opsynsmanden, der bor tæt på, ikke kan lægge foldere ud i tårnet. Ingen i gruppen kan
påtage sig jævnligt at køre til Gulstav med foldere. Svar fra FVF: Vi spørger
opsynsmanden om dette.
Arbejdsopgaver i Gulstav Mose: Arbejdsgruppen ser sig ikke i stand til at oprette en
mindre enhed, som skal tage sig af høslæt og buskrydning i Gulstav - men vil gerne
arrangere en arbejdsdag eller to om året efter behov, hvor vi satser på en stor fremmødt
arbejdsstyrke. En stor, fælles arbejdsdag, hvor alle mødes og nyder det smukke område.
Derudover glæder vi os til at se, hvordan udsætningen af vilde heste i området vil påvirke
vegetationen.
Arbejdsopgaver i nærmeste fremtid:
Ynglefuglene er lige om hjørnet, og for at undgå forstyrrelser, er der en del opgaver, som
skal laves nu. Derfor besluttede de fremmødte en arbejdsdag tirsdag den 28/2 kl. 9.00,
hvor man vil forsøge at rydde resten af Lammebjerg for slåen, hyld mm. De, der ikke var
på mødet, bedes bære over med den hurtige beslutning.
Til gengæld bliver der rig mulighed for at lægge en god arbejdsindsats:
Lørdag den 11. marts kl. 9.00 - hvor vi mødes ved hytten i Tryggelev, for at rydde et
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fugtigt, tilgroet hul i Salme Nor for tagrør og kogleaks - så der igen bliver bedre
muligheder for fugle og frøer.
Denne opgave er ikke omtalt i plejeplanen, men Allan Ø har set sig gal på tilgroningen, og
mener vi skal gøre en indsats med buskrydder og grødeskærer nu, i stedet for at vente til
det bliver helt slemt.
Medbring gerne en rive eller greb, samt madpakke og varme drikke. Ingen tilmelding.
Området ved Trehøje vil vi arbejde videre med senere, og ellers afventer vi udspil fra
Fugleværnsfonden angående arbejdsopgaver.
Der har tidligere kun været afholdt arbejdsdage i weekenden, men fremover vil vi
lejlighedsvis også bruge hverdage, da mange af arbejdsgruppens medlemmer har
mulighed for at lægge en god indsats her.
Referent: Helle

