Referent: Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen for Sydlangeland
Torsdag den 23. november 2017
Til stede: Børge, Else, Hanne, Jørgen, Henrik MP, Jette, Per, Torben, Vibeke og Jørn fra sekretariatet
Ikke tilstede/afbud: Bent (orlov), Christina, Henrik F, Inga, Jens, Jørgen, Kaj, Karin, Lissi (orlov), Poul, Søren

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret, og en opdateret version sendes ud med referatet.
Jørn gennemgik nyheder fra sekretariatet:
 Der er en ny reservatfolder på vej, som forventes klar i starten af i 2018.
 Der er søgt og opnået N2000-støtte til at forny hegnet på en stor del af kyststrækningen, hvilket
forsøges udført inden græsningssæsonen starter.
 Der er penge til en ny gummibåd. Børge ser efter et godt tilbud og sender regningen til Jørn, når
båden er indkøbt.
 Sonderingen mellem DOF/FVF blev diskuteret og eventuelle misforståelser blev udredt. Det er
naturligvis helt i orden, at man som frivillig er aktiv i både FVF og DOF.
 De overordnede linjer for et netop ansøgt EU LIFE-projekt blev kort gennemgået. Hvis ansøgningen
imødekommes, vil en lang række projekter til gavn for naturen i reservatet kunne sættes i gang. Vi
forventer svar i foråret og tager projektet op som et selvstændigt punkt på sommermødet.
 En pumpe ved Østersøvej er væltet og er blevet repareret. Der blev kort talt om forpligtelserne
vedrørende pumpen. Naboerne har ikke krav på at pumpen skal køre bortset fra, når der er vand i
noret, hvilket fremgår af et notat, som Henrik MP tidligere har sendt til Marie-Louise. Når pumpen
kører, behøver vedligeholdelsen af renden gennem engen til gengæld ikke at være særlig stor.
Pumpen efterses fortsat af Humble El én gang årligt (omkring september).
Udførte arbejder:
 Reparation af rækværk på broerne er igangværende.
 Reparation af gangstierne er i gang på vejen mod pumpehuset, der afventes frost eller tørt vejr.
Aftale om sten er i stand, men der er ønske om penge til at få kørt stenene ud til stien. Aftale med
lokal entreprenør til transporten kan sandsynligvis laves for kr. 5 - 10.000
 Der er klippet og beskåret. Brakpudseren er et rigtig godt redskab, men der kunne bruges en større
trailer til ATV’en
 Fugleskjulet i Tryggelev er blevet malet.
 Tårnet er repareret, spændt sammen og malet. Malerbehandling på trappen resterer pga. vejrliget.
2. Kvæg, hegn og folde
Skafte står for slåningen under hegn, men da det en ret stor økonomisk post, overvejer arbejdsgruppen
hvilke strækninger, der kan overkommes at slå på arbejdsdagene og hvilke yderligere materialer, der er
behov for. Bedre bæreseler ønskes og evt. skårlægger til ATV’en.
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3. Yngleøerne i Nørreballe Nor
Øerne er renoveret og stenbeskyttet, så materialet ikke længere føres væk.
4. Ræv og mink
Der er i år taget 6 mink i fælderne. Fælderne sættes ud igen i februar.
Søren Ring fra sekretariatet efterspørger, at obs af ræv og mink så vidt muligt indtastes i DOFbasen.
5. Det Innovative Observationsskjul
Jørn gennemgik status. Etableringen af skjulet er bagud i forhold til den oprindelige tidsplan. Planen er nu,
at skjulet placeres i løbet af vinteren, så indvielse kan holdes i foråret.
Det blev foreslået, at der hænges info op til publikum om, hvad der sker, mens arbejdet foregår.
6. Sti langs Nørreballe Nor
Stien har arbejdet sig op på naboens jord (Kinderballe Gård) og hælder mere end 5 grader, hvilket ikke er
sikkert ift. kørsel med ATV. Vi forsøger at få lov til at jævne stien ud, og så længe det drejer sig om mindre
end 30 cm jord, kræver det ikke landzonetilladelse. Børge forhører sig om pris hos lokal entreprenør.
7. Facebook
Jørn orienterede om, at der oprettes undersider for reservaterne på facebook. Det giver mulighed for at
lave lokale opslag og oprette ture og arrangementer som begivenheder. Der var forslag om, at der afholdes
kurser for de lokale administratorer, når siderne er kommet rigtigt i gang.
Langelandsreservaterne kan findes her:
Tryggelev: https://www.facebook.com/tryggelev
Gulstav: https://www.facebook.com/gulstav
8. Tøjbehov
Gruppen efterlyser identifikationstøj med tydelig skrift på bryst og ryg, så publikum kan se, at man kommer
fra FVF, når man arbejder i reservatet. Det kan evt. være mærker, som kan sættes på og tages af igen.
Børge samler en liste med tøjønsker (vest, t-shirt, kasket), som han kan tage med til Fuglenes Hus, når han
kommer forbi.
9. Kommende arbejdsopgaver
 Færdiggørelse af rækværk på begge broer
 Færdiggørelse af drænsystem på sti
 Beskæring af træer på stien til skjulet
 Rydning af buskvækst i Salme Nor, Børge sender fotos
 Rosa rugosa ved Hesselbjerg
 Fyrretræer på stranden
 Fotografering af skiltning
 Engbrandbæger (til foråret)
 Udskiftning af akrylglas i Tryggelevskjulet
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10. Kommende arbejdsdage og ture
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli. Der er gløgg og æbleskiver i
forbindelse med Åbent Tårn i december.
Arbejdsdage er hver 3. lørdag i måneden undtagen juli og december.
11. Evt.
Der blev efterlyst mere synlighed om adgangsregler, fx ved folder, skiltning og på web. Gruppen mangler
noget materiale, og der er blandt andet problemer med mountainbikere.
Der er ikke længere behov for den lille græsklipper, efter gruppen har fået brakpudseren, så den kan gå i
arv til et andet (lille) reservat.
Næste planlægningsmøde:
Torsdag den 7. juni kl. 17.30 med grill

Tusind tak for mad, husly til Hanne og Jørgen og for kage (Hanne, Jørgen og Vibeke)!

God jul – vi ses til sommer
Mange hilsner fra Jørn
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