Referent: Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen for Sydlangeland
Torsdag den 7. juni 2018
Til stede: Birthe, Børge, Claus, Else, Hanne, Henrik F, Jørgen, Henrik MP, Jette, Kaj, Karin, Per, Poul, Vibeke samt
Jørn og Kristian fra sekretariatet
Ikke tilstede/afbud: Bent (orlov), Christina (orlov), Lissi (orlov), Jørgen L, Søren, Torben

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret, og en opdateret version sendes ud med referatet. Der er et
potentielt nyt medlem til gruppen, som Børge kontakter.







Den nye reservatfolder er forsinket pga. sygdom, men Allan arbejder på at løse problemet. Der
mangler kun enkelte tegninger, hvilket måske kan løses fra Allans/trykkeriets side.
Jørn fortalte om den igangværende matrikuleringssag i Tryggelev Nor og baggrunden herfor. Det er
håbet, at sagen kan være afsluttet i 2018.
Der er fundet nogle kasser med ekstra foldere. De står hos hhv. Hanne og Jørgen, i hytten og hos
Børge.
Inga har sat gården til salg, men arbejder på at potentielle købere overtager aftalen med
redskabsopbevaring og fårehold. Under alle omstændigheder giver Inga gruppen besked i god tid,
når hun har fundet en køber.
Yngleøerne fungerer stadig rigtig fint, fx er der pt. 25-28 rugende par fjordterner på hjerteøen, og
der er en del ungeførende klyder. Henrik Mørup skal fortælle om yngleøer på konference i Thisted
(Naturstyrelsen).
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Udførte arbejder:





Der er gennemført flere dages rydning af Rosa rugosa
Reparation af gangstierne er i gang – der er muligvis behov for mere grus
Der er klippet græs og beskåret, blandt andet de stormfældede træer (4 gange)
Søbysøgård har produceret 200 redekasser til kr. 5,-/stk. Kasserne fordeles med 50 til Gulstav, 50 til
Bøjden og 100 til Tryggelev.

2. Græsning og hegn
Inga arbejder på, at fåreafgræsningen bibeholdes, når gården sælges.
3. Nørreballestien
Stenene, der skulle bruges til sikring af stien, er blevet brugt til yngleøerne, men der er indgået aftaler om
afhentning og transport af nye sten fra nabolodsejere.
Det stejle stykke er blevet gravet og udjævnet, så der kan køres med ATV’en.
4. Det Innovative Observationsskjul
Arbejdet på det innovative observationsskjul skrider frem og afsluttes 13. juli 2018. Skjulet er lukket indtil
indvielsen, og det er planen, at denne finder sted i september.
5. Gæs og bortskræmning
Der har i den seneste tid foregået aktiviteter på naboarealerne med det formål at bortskræmme og/eller
regulere de rastende (primært) brambæs. Fra sekretariatets side arbejdes der på at få stoppet
aktiviteterne, idet området er N2000 og aktiviteterne foregår klods op ad et naturreservat, endda i andre
arters yngletid. Arbejdsgruppen vil gerne hjælpe med indsamling af dokumentation i den kommende
gåsesæson, og Børge står for at samle alle relevante observationer. Ulovlige skud (bl.a. oplevet af Vibeke)
meldes direkte til politiet.
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6. Skiltning
Der er fortsat problemer med løse hunde, camping og lystfiskeri i reservaterne. Arbejdsgruppen ønsker sig
skarpere formuleringer og mere skiltning. I forhold til lystfiskeriet forsøger vi med større skilte på pæle i
vandet ud for broen, hvor problemet er størst. En mulighed, som skal undersøges nærmere er, at lade
Naturstyrelsen håndhæve forbud på FVF’s arealer.
7. Gulstav Mose
Der er indtil videre skaffet 250.000 kr. i fondsmidler til et nyt tårn i Gulstav Mose. Det gamle tårn fjernes af
arbejdsgruppen fra august måned, når der gives grønt lys fra sekretariatet. Der skal desuden ryddes noget
krat omkring tårnet. Arbejdsgruppen har et stærkt ønske om, at bænken foran tårnet bevares eller fornys.
8. Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage
 Engbrandbæger i nordenden af Nørreballe Nor fjernes inden frøsætning og ikke fuldstændig
udrydning
 Rydninger – Jørn sender kort til Børge med prioriteret rækkefølge:
o Lammebjerg
o Overdrevsengen (Gulstav)
o Tjørn, pil og brombær (Gulstav)
 Fotografering af skiltning
 Udskiftning af akrylglas i Tryggelevskjulet
 Nye sengemøbler ifm. hovedrengøring af hytten (penge er bevilget)
 Gasanlæg skal trykprøves
 Opretning af hegn langs vejen til Nørreballestien (Jørn undersøger ejer og sender videre til Claus)
Arbejdsdage er fortsat 3. lørdag i måneden undtagen januar og juli.
10. Kommende ture
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli.
11. Evt.
Der er fællestræf i Bøjden Nor efter sommerferien. Enhver hjælp fra arbejdsgruppen er yderst velkommen
og Børge sender besked ud, når han har overblik over, hvad der er behov for.
Næste planlægningsmøde:
Torsdag den 22. november hos Hanne og Jørgen

God sommer!
Mange hilsner fra Jørn
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