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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Søgård Mose
Tirsdag den 21. juli 2020
Til stede: Sabine, Viggo, Helle, Birgit, Egon og Martin samt Emilie (ENS fra sekretariatet)

Vi startede med at gå en tur sammen i den vestlige del af mosen, og en kort præsentationsrunde.
Velkommen til Sabine, der er ny i gruppen.
Årets møde blev derefter afholdt i fugletårnet, hvor vi nød sandwich og udsigt til det ungeførende tranepar,
der formentlig har ynglet i mosen i år.

Birgit har lavet en fin notesbog til tårnet, der er fyldt med hyggelige hilsner og noter fra de besøgende - godt initiativ!

Noter fra besigtigelsen
Den afgræssede randzone overgræsses. Det er vigtigt, at afgræsningen i de fremtidige år tilpasses, så der
gives plads til at dvægbuskene kan brede sig på arealerne. ENS har efterfølgende aftale med
græsningsholder om at stoppe afgræsningen for i år, og ledet lukkes. En sen efterårsgræsning kan komme
på tale, hvis dette skønnes nødvendigt.
Brombær breder sig fortsat i randzonen. Vi skal være opmærksomme på, at det ikke breder sig yderligere.
Der er sket en voldsom tilvækst af birk på mosefladen. Den kraftige opspiring har formentlig ophav i de
tørre somre. ENS indhenter tilbud på skånsom fladeafrydning tilsvarende rydningen i 2008 med henblik på
at søge penge hjem til rydning.
1/ Siden sidst
Emilie er tilbage fra barsel, det er dejligt at være tilbage!
Der blev sidste sensommer afholdt bioblitz i Søgård Mose. Resultaterne er at finde på fugleognatur.dk
under lokaliteten: Søgård Mose (Aabenraa) (ID: 25165). Se datoen 17/08-2019. Enkelte artsfund fra blitzen
registreres først i ugerne efter, da enkelte bestemmelser ikke kan gøres endeligt i felten. Vær derfor
opmærksom på observatørernes navne i ugerne efter bioblitzen.
Fugleværnsfonden har (med arv til DOF-Nordsjælland, som skænkede til FVF) købt 15 hektar skov i Rusland
ved Tegners Museum og Skulpturpark vest for Hornbæk. Købet opfylder et af fondens overordnede mål for
opkøb af mere skov som naturtype på fondens arealer. Naturreservatet ligger umiddelbart op af arealerne
ved museet, og der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien. Naturreservatet
Rusland forventes at blive indviet i april 2021. Mere information følger.
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Foruden at påvirke mødet, påvirker forholdene under Corona også Fugleværnsfonden helt generelt. Som I
måske har fulgt med på mail, har alle Fugleværnsfondens medarbejdere arbejdet hjemmefra, vores
fugleture har været aflyst, ligesom alle arbejdsgrupper har skulle og fortsat skal tage deres forholdsregler
ved arbejdsdage, møder o.l. Vi er nu vendt tilbage til Fuglenes Hus, og har igen åbnet op for ture. Vi
opfordrer til, at arbejdsgruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og husker at holde god
afstand. Husk at deling af arbejdsredskaber og kikkerter er oplagte smittekilder.
I disse tider hvor sekretariatet kommer mindre rundt i landet, er arbejdsgrupperne, i endnu højere grad end
vanligt, vores øjne og ører i naturreservatet, ligesom jeres arbejdsindsats er helt uvurderlig i en tid, hvor vi
må forvente at få mindre hjælp ude fra. Mange tak for jer og for alt jeres gode arbejde, det er i høj grad
værdsat!
Udførte arbejdsopgaver i reservatet:
Se skema sidst i referatet.
2/ Status for udvidelser
Fugleværnsfonden har besluttet at gå aktivt ind i opkøb af den nordlige del af Søgård Mose beliggende i
Aabenraa Kommune, med henblik på at samle forvaltningen, og derved også indsatsen mod truslerne mod
hedemosen og den dertil knyttede fauna og flora.
Fugleværnsfonden vil kontakte samtlige lodsejere med henblik på opkøb eller langvarige forpagtnings
aftaler. Der er p.t. tilsagn fra Aabenraa Kommune samt Naturstyrelsen om at indgå i et samarbejde om
arealerne. Se status for opkøb og samarbejde sidst i referatet.
3/ Fra landbrugsjord til randzone
De nytilkøbte arealer i øst (matr. nr. 113, 471 og 472) har helt eller delvist været opdyrket. For at opnå
bedst mulig konvertering af de randzonearealer, der tidligere har været opdyrket og gødsket, foretages
reolpløjning af disse arealer. Herved pløjes det øverste muldlag og den ophobede nærringsstofpulje ned i
en dybde på 50-60 cm, og den mere nærringsfattig mineraljord blottes. Efterfølgende udlægges slæt fra
lyngarealer svarende til de øvrige randzonearealer i mosen på det nypløjede areal. Slætmaterialet tromles
efterfølgende, for at sikre bedst mulig kontakt mellem frø og jordflade. Målet er at genskabe det
plantesamfund, der kendetegner randzonen af hedemosen.
I forbindelse med projektet fastlægges to arbejdsdage:
Lørdag den 12. september tages slæt på lyngareal. ENS har flere mulige lokaliteter, og udsender endelig
information om mødested, grej m.m. i ugen op til. Slættet opbevares hos kvægholder, Herluf, frem til
udlægning.
Fredag den 2. oktober udlægges slættet på markerne, der forud for udlægning er blevet reolpøjet.
Arbejdsgruppen modtager ligeledes her yderligere information forud for arbejdsdagen fra ENS.
4/ Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage
Se også skema sidst i referatet.
ENS havde medbragt planche til insekthotellet. Viggo står for at sætte denne op, tak for det.
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Arbejdsgruppen holder vanen tro Store Klippedag i starten af september. Martin foreslår, at der afholdes
flere dage, da der er meget opvækst i mosen. Gruppen koordinerer selv dette. Det afklippede materiale
fjernes om muligt fra mosefladen.
DATOER TIL KALENDEREN
Kommende arbejdsdage
Dato
Lørdag den 5. september kl. 13 - ca. 17
Lørdag den 12. september kl. 9
Fredag den 2. oktober kl. 12.30

Særligt fokus
Store Klippedag – rydning på mosefladen
Egon udsender invitation
Lyngslæt
ENS udsender mail med nærmere information
Udlægning af slæt
ENS udsender mail med nærmere information

5/ Eventuelt
Gruppen opfordres til at afholde flere fugleture i reservatet, der kan komme i turfolderen. Ligeledes
opfordres gruppen til ikke kun at indrapportere fugle, men også gerne andre arter, og særligt rovpattedyr,
da det kan give os et overblik over udviklingen i bestande og deres påvirkning på fuglelivet i mosen.
Martin spørger ind til, om der er stemning for en Facebookgruppe. ENS fortæller, at alle reservater har en
underside, og at det blot kræver, at der bliver tilknyttet en ansvarlig for at disse kommer op at køre. Martin
vil gerne stå for dette. ENS sørger for, at Martin modtager information herom fra Hanne på sekretariatet.

Mødet blev afsluttet med en besigtigelse af det nytilkøbte projektareal samt udlevering af tøj.
Er der nogen der mangler, så giv lyd inden arbejdsdagene. Så medbringer jeg det da.
Tak for et godt møde.
De bedste hilsner Emilie
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Arbejdsopgaver i Søgård Mose
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages/
skal gøres

Ørnebregner slås
Nye skud må gerne trækkes op løbende
Facebook-ansvarlig

Egon holder dem i ave forår/sommer

Løbende

X

Martin

X

Beskæring omkring vejen ved p-pladsen

Viggo

X

Store Klippedag: Rydning af birk- og
pilopvækst på mosen den 7. september
Stien slås

Egon sender invitation.
Se punkt ”årlig klippedag”
Egon

X
Løbende

X

Tømning af skrald og dåser

Birgit og Egon

Løbende

X

Opfyldning af reservatfoldere

Birgit og Egon

Løbende

X

Indtastning i DOF-basen

Alle

Løbende

X

Faste opgaver:

Andre opgaver:
Lyngslæt og udlægning af slæt
To arbejdsdage
Ophæng planche på insekthotel

Se punkt 3

X

Viggo

X

Notesbog til Fugletårnet

Birgit

X
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Bilag punkt 2: Status for opkøb og samarbejde
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Bilag punkt 3: Projektarealer

6

