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Referat af møde i arbejdsgruppen for Sydlangeland 

Torsdag den 18. november 2021 
 

Tilstede: Birthe, Børge, Claus, Henrik F, Mieke, Olav, Per H, Per S, Søren samt Jørn fra sekretariatet 

Ikke tilstede/afbud: Allan, Andreas, Bent, Else, Henrik MP, Jan, Jette, Morten, Poul, Troels, Vibeke og Victor 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. 
 
Vi har fået oprettet mailgrupper, som betyder, at man kan skrive til hele gruppen på adressen 
sydlangeland@fuglevaernsfonden.dk 
 
Stine Bærentzen er ansat som kommunikationsmedarbejder i sekretariatet og overtager de opgaver, som 
Hanne varetog, herunder udsendelse af mødeindkaldelser og -referater. 
 
Kristian har fået grønt lys af bestyrelsen til at ansætte en fundraiser, som forhåbentlig er ansat i starten af 
det nye år. Vedkommende skal bl.a. hjælpe med ansøgninger og projektstyring. 
 
En nabo har beskåret vores levende hegn ved Trehøje. Jørn følger op. 
 
Engen ved Nørreballe tages ud af græsningen og slås i stedet maskinelt i sensommeren. 
 
Kommunen har startet et fortidsmindeprojekt, hvor Trehøje-bakkerne og langdyssen i Nørreballe 
sandsynligvis kan blive vedligeholdt. 
 
Jørn planlægger indkøbet af ny, større og mere velegnet ATV sammen med Kristian og Søren. Den gamle 
kan herefter gives videre til Bøjden. 
 
Der er behov for at leje en knækstyret miniged til reparation af Nørreballestien. Jørn taler med Kristian om 
budget. 
 
Gruppen har behov for 3 skrub-leer og en vandsliber til at få has på lysesivene i Tryggelev. 
 
 
Udførte arbejder 

• Birthe har fortsat pudset vinduerne i DIO – mange tak for det store arbejde 

• Der er ryddet på Salme Nor vest, bortset fra et lille hjørne på Stenbækodden 

• Stormvæltet træ fældet ved Trehøje 

• Gangbroen i sidste del af Nørreballestien er blevet repareret (der mangler hønsenet på en del) 
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2. Kommende arbejdsopgaver  

• Rydninger (prioritering) 
o Tjørn, brombær og pil i Gulstav 

(1) 
o NØ-siden af Store Egebjerg (2) 
o Tynding af tjørn på bakken ved 

pumpestationen (2) 
o Lysesiv i Tryggelev S for 

Hesselbjerg (3) 
o Tynding af vedopvækst N-lige 

del af Hesselbjerg (4) 
o Fortsat rydning af Rosa rugosa 

• Beskæring af høje træer ved 
Gulstavtårnet 

• Hønsenet på resten af Nørreballestien  

• Reparation af hytten i Tryggelev – midlertidigt udsat, til der er midler til at skifte den udvendige 
beklædning 

• Nye ruder i Tryggelevskjulet 

• Rydning af træer i rørskoven i Nørreballe 

• Rydning af yngleøer 

• Reparation af broer og brinker på Nørreballestien 

• Nyt hegn langs vejen til Nørreballestien (Jørn og Børge koordinerer) 

• Toiletdøren på raketlokummet skal skiftes 

• Bord-/bænkesæt til P-pladsen i Nørreballe 

• Vendeplads til ATV for enden af Nørreballestien 
 
3. Skiltning og færdsel 
Børge har gjort en stor indsats med at fotografere og kortlægge den eksisterende skiltning. Til næste møde 
laver vi et udkast til den nye skiltning til kommentering. 
 
4. Gulstav Mose 
Hegnet ved tårnet er blevet flyttet, 
hvilket fungerer rigtig godt. Bålpladsen 
ligger nu i det gamle æblekrat.  
 
Den sydlige eng er groet ret meget til 
med brombær og tjørn, og rydning har 
højeste prioritet. 
 
Pumpen er nu hærværkssikret, men alle 
opfordres til at give besked, hvis der er 
noget, som ser forkert ud. 
 
Buskrydderen i Gulstav er stået af, og der 
er behov for en ny og kraftigere (480). 
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Udsigt fra bakken ved pumpestationen 
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5. Better BirdLife 
Jørn orienterede kort om nogle af de tiltag, der påtænkes i Better BirdLife-projektet. Planerne kommer dog 
først for alvor i gang til næste år. Meget mere information følger, når aktiviteterne er blevet konkretiseret. 
  
6. Planer om NaturNationalpark på Sydlangeland 
Børge orienterede om mødet, hvor NST havde inviteret til gåtur og information om de mulige planer for en 
NaturNationalpark på Sydlangeland. 
 
7. Kalenderen: ture, arbejdsdage og møder 
Allan og Jørn afprøver et nyt system til turplanlægningen, hvor de frivillige tur-ansvarlige skriver gruppernes 
ture ind i et Excel-ark. Når turene er samlet, udsendes et udkast til korrektur. 
 
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli: 
5/12, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5 og 5/6 
 
Arbejdsdage er fortsat hver 3. lørdag i måneden: 
11/12 (rykket en uge frem), 15/1, 19/2, 19/3, 23/4, 21/5 og 18/6 
 
Planlægningsmøder i 2022 bliver: onsdag 15/6 kl. 17 (grillmøde i Tryggelev) og torsdag 17/11 kl. 15 hos 
Søren. 
 
8. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

 
Tak for et hyggeligt møde! 
 
Mange hilsner fra Jørn 

Gulstav Mose en rå novemberdag 


