27.august 2018, referent: Emilie Berg Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Søgård Mose
torsdag den 26. juli 2018

Til stede: Egon, Birgit, Gabor, Anne, Liva, Ole og Emilie Nicoline Schmidt (FVF sekretariat)
Afbud: Viggo

Tranerne, der i år har ynglet ved Søgård Mose, bød os velkommen i naturreservatet. Efter de tre
traners velkomst, drog vi på en fælles besigtigelse af Søgård Moses vestlige arealer. Efterfølgende
startede vi mødet i tårnet med en kort præsentationsrunde.
Velkommen til Liva der er ny i gruppen.

Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Nyt fra sekretariatet
Fugleværnsfondens nye reservat Svartingedal på Bornholm blev indviet i april. Et besøg til dalen
kan anbefales. Adgangsvejene til reservatet findes på FVF’s hjemmeside.
Der afholdes fællestræf for alle FVF’s frivillige ved naturreservatet Bøjden Nor lørdag den 25.
august kl. 11-16. I har modtaget en invitation på e-mail.
Udførte arbejdsopgaver i reservatet:
Se skema sidst i referatet.
Rydninger 2018
Den østlige del af Søgård Mose blev i tidligt forår 2018 ryddet for opvækst af primært pil og birk.
Det er vigtigt, at mosefladen holdes fri for vedopvækst. Hedemoser, som Søgård Mose, er en
fugtig, lysåben og nærringsfattig naturtype, og vedopvæksten udtørrer og udskygger mosen samt
tilfører næring til overfladen fra dybere jordlag.
Efter den store rydning i 2005 er opvæksten på mosefladen stadigvæk begrænset. Dette skyldes
formentlig de sure nærringsfattige forhold i mosen, samt arbejdsgruppens store arbejde på den
årlige klippedag.
Fugleture
Birgit og Egon afholdt fugletur 27. juni. Der var stort fremmøde (34 pers.), godt vejr og
interesserede deltagere –en god dag!
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Græsning
I 2018 er afgræsningen af Søgård Mose blevet genetableret i håbet om, at kvæget kan hjælpe med
at holde genvækst af birk nede. Det er kvægholder og nabo Herluf Jacobsen, der har sine kvæg i
mosen. Søgård Mose er samhegnet med Herlufs egne folde. Hvis det bliver nødvendigt at
tilskudsfodre kvæget, er det aftalt med Herluf, at han lukker leddet til Søgård Mose, så dyrene ikke
længere har adgang hertil.
Hegnet og overgangen mellem de to folde er blevet flyttet, så kvæget ikke længere har adgang til
mosefladen. Dette skulle forhindre, at de fugtige partier trædes op. Kvæget har endnu ikke benyttet
den nye kvægovergang mellem de to folde. Dette kan kræve tilvænning, og Emilie har kontaktet
Herluf, der vil forsøge at lokke dyrene over med halm.
Opkøb
I foråret 2018 blev Fugleværnsfonden opmærksom på, at der var flere matrikler til salg ved Søgård
Mose. Fonden har nu kontaktet sælgerne, og er i gang med forhandlinger på i alt 5,3 ha.
Søgård Mose er tidligere blevet anvendt til tørveudvinding og består derfor af mange små
matrikler/tørvelodder med mange forskellige ejere. Det kan derfor tage tid at skabe
sammenhængende arealer. Hvis arbejdsgruppen hører om ejere, der går med salgstanker eller
ønsker at sælge, må de meget gerne kontakte Emilie herom.
Ønsket er på sigt at skabe en samlet forvaltning for hele Søgård Mose og en evt. sammenhæng
med nærområdets øvrige grønne arealer.
Store Klippedag 1. september kl. 13 - ca. 17.
Egon sender invitationer ud på mail, og Birgit bager kage – husk egne madpakker.
Jan fra arbejdsgruppen ved Stormengene ønsker muligvis også at deltage, så husk at invitere
ham. Det primære fokus for klippedagen er rydning af selve mosefladen samt lyngarealet foran
fugletårnet. Hvis det er muligt fjernes afklippet fra mosefladen, men det vigtigste er, at det bliver
klippet ned. Træerne klippes så tæt ved basis som muligt.
Eventuelt
Ole efterspørger et større samarbejde mellem arbejdsgrupperne.
Emilie bringer budskabet videre til arbejdsgrupperne i Sønderjylland, og vil forsøgsvis lave et
samlet dokument med alle de større arbejdsdage i de sønderjyske reservater, der sendes ud i
starten af året.
Når I har fastsat datoen for Store Klippedag 2019, vil jeg derfor gerne orienteres.
Egon foreslår en samlet aftentur rundt om mosen, så arbejdsgruppen sammen får set hele mosen.
Egon skriver ud med mulige datoer for en tur i august måned.
Tak for et godt møde og ikke mindst tak til Birgit og Anne for lækker agurkekage og melon .
Næste møde planlægges til juni 2019, datoen fastsættes i april.
De allerbedste hilsner
Emilie
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Arbejdsopgaver i Søgård Mose

Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages/
skal gøres

Faste opgaver:
Ørnebregner slås
Nye skud må gerne trækkes op løbende
Beskæring omkring vejen ved p-pladsen
Opvækst af birk og pil på mosen og foran
tårnet klippes ned
Stien slås
Tømning af skrald og dåser
Opfyldning af reservatfoldere
Indtastning i DOF-basen

Egon

X

X

Viggo
1. september
Egon sender invitation.
Se punkt ”årlig klippedag”
Egon
Birgit og Egon
Birgit og Egon
Alle

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Andre opgaver:
Den ødelagte bænk ved nordfolden fjernes
Udvidelse af skridsikkert net til
platformen i fugletårn
Etablering af snoghøje med sten fra
nabomarken
Opvæksten af birk på skråningen i
Udføres efterår-vinter
nordfolden fjernes løbende i det omfang
Gerne umiddelbart inden kvægene
arbejdsgruppen har tid og kræfter til det.
kommer på græs, så de kan hjælpe
med at holde genvækst nede.

X
X
X

X
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