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Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose 
onsdag den 17. marts 2010 

 
 

Tilstede: Jens H., Jens L., Jørgen H. N., Karen H., Martin I., Mona H., Nikolaj A., Hans C. samt 
Søren F. Hansen 
 
Afbud: Christian J., Niels B., Niels C. T., Peter K. H.    
 
Øvrige ikke til stede: Peter J. N., og Robert N., Charlotte A. (passiv), Line? (passiv) 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
  
Mødet blev holdt i de fine lokaler i medborgerhuset "Klosteret". Der var bagt dejlig kage, og 
Jens og Mona kunne forsyne de kaffetørstige. Tak for både kaffen og kagerne. 	  
 
Det blev besluttet, at Hans skulle rette en venlig henvendelse til de passive med henblik på en 
afklaring af deres muligheder for at deltage i fremtiden. Hvis der ikke er udsigt til, at de kan være 
med inden for en overskuelig fremtid, besluttede vi, at de ikke skal stå på listen. Hans kontakter – 
og giver Ingrid i sekretariatet besked. 
 
 
 
Nyt fra reservatet 
Der har været meget stor aktivitet siden sidste møde. 
 
Jens L. og Niels B. har deltaget i arbejdsgruppe seminar i Fuglenes Hus i Købehavn, hvor 
kontaktpersoner fra Fugleværnsfondens 13 arbejdsgrupper var inviteret. Det havde været et 
udbytterigt møde, og Jens Lyhne vurderede, at Hans´s ledelsesstil i Sølsted Mose stod fuldt mål 
med de øvrige grupper. 
 
Ude i mosen er der foregået følgende: 
Naturplejen er foregået efter den udsendte plejeplan (nov. 2009) i delområder 4 og 5, hvor der er 
ryddet en masse birke- og nåletræer (heraf en enkelt kæmpe, som Nikolaj fældede). Formålet er at 
rydde den overgangszone for træer, hvor der er chance for at mos-gøgeurt kan indfinde sig. 
 
Der er ryddet noget i området 2 og 3, men der mangler oprydning. 
 
Jens H. og Hans har gennemført en vandstandshævning ved et ret simpelt tiltag, der blokerer en 
større afvandingsgrøft. Flot arbejde. Vandstandshævningen berører kun Fugleværnsfondens 
parceller. 
 
Hans har ryddet et kørespor fra vest ned til mosen for glansbladet hæg. Indsatsen er foregået på 
nogle naboers jord. Hans har orienteret dem forbilledligt om arbejdet, og de er meget tilfredse. 
Genvækst slås af med buskrydder senere på sæsonen. 
 
Samlet set resterer der ca. 3-4 formiddage i mosen med flishugning, for at der er ryddet op efter 
vinterens rydningsarbejder. 
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Flis 
Via Niels Chr. Thomasen er der kommet en kontakt til Bredebro varmeværk, der gerne vil aftage 
flisen til en anslået pris på 250 kr. pr. ton. Da vinterens rydninger har produceret ganske betydelige 
mængder flis, er der udsigt til, at Fugleværnsfonden kan få en god indtægt på flisen. Flot! 
 
 
Status for planer om større naturgenopretningsprojekt  
Der er stadig aktuelle planer om at gennemføre et større naturgenopretningsprojekt i Sølsted 
Mose. Målet er kort sagt at skabe en åben (udsyn) og våd mose med gode oplevelsesmuligheder 
for den besøgende. Der har indtil nu været god opbakning til ideen blandt lodsejere i og omkring 
mosen, men pga. vanskeligheder med at finde pengene til projektet er det indtil nu ikke blevet til 
noget. I foråret 2009 blev der indsendt en ansøgning til den såkaldte Interreg pulje (EU), men der 
blev desværre meldt afslag i sommeren 2009. 
 
Tønder Kommune og Fugleværnsfonden er nu nået til enighed om at forsøge med en ny 
ansøgning til EU´s LIFE+ Nature fond. Disse midler er målrettet til konkrete aktiviteter i det 
såkaldte Natura 2000 netværk. Da Sølsted Mose er udpeget som EU habitat område, er mosen en 
del af Natura 2000 netværket. Projektet vurderes at være velegnet til at modtage støtte fra LIFE+ 
ordningen.  
 
Kommunen vil i den nærmeste tid orientere lodsejerne om projektets status inkl. planerne omkring 
ansøgning til EU´s LIFE+ Naturefond. 
 
Tidshorisonten er i bedste fald: 
September 2010: Ansøgning indsendes 
Sommer 2011: Afgørelse fra EU 
Efterår 2011: Projektstart 
 
 
Status for LAG ansøgning 
Martin I. havde udarbejdet og indsendt en ansøgning til LAG puljen i Tønder kommune. Det blev 
dog et afslag. Martin havde fået den forklaring, at LAG gruppen havde støttet så mange projekter 
med bålhuse m.m., at de ikke ville støtte projekter, der havde lignende indhold. 
Der er ny ansøgningsfrist i maj, men det vurderes ikke at være aktuelt at søge. 

 

Sølsted Mose og Caretaker projektet 
Martin I. er officielt blevet caretaker kontaktperson. Det ændrer ikke noget i arbejdsgruppens virke, 
men der bør være endnu større opmærksomhed på at få indtastet i DOF basen. 
 
 
Hegnsprojekter 
Afgræsningen er meget vigtig for naturen i mosen, og der er derfor stor opbakning i arbejds-
gruppen til at hjælpe med diverse mindre hegnsopgaver. Uden hegn ingen afgræsning. 
 
Generelt hegnsvedligehold: 
Arbejdsgruppen skal gennemgå hegnet - med henblik på at få det klargjort inden græsnings-
sæsonen. Der er tre folde i mosen, så det er en lang strækning. 
  
Der indkøbes nye pæle og clips til at fastgøre tråden hos Uldgården, så knækkede pæle kan 
udskiftes. 
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Det foreslås, at der laves en tur rundt i mosen med et bundt pæle under armen (bedre i en stor 
rygsæk) og et kort. Hvor der er knækkede pæle, udskiftes de med en ny. Større ting, der skal 
vendes tilbage til, noteres på kortet. Hvis det er opgaver, som vurderes at ligge uden for 
arbejdsgruppens rækkevidde, så kontaktes sekretariatet med henblik på at skaffe hjælp fra et 
hegnsfirma. 
 
En såkaldt tråd-strammer kan indkøbes hos Uldgården eller lånes hos Peter Nielsen.  
 
Hegnet prioriteres på de næste arbejdsdage 10/4 og 17/4. 
 
Den strækning, der ligger ned lige nord for p-pladsen, har høj prioritet. 
 
I løbet af sommeren slår arbejdsgruppen under hegnet med buskrydder. Arbejdsgruppen må aftale 
en fordeling af denne opgave. Det vil være hensigtsmæssigt at tage det løbende fra maj til august, 
da opgaven kan vise sig overvældende, hvis der ventes til sensommer. 
 
Der er grønt lys til at indkøbe en buskrydder af typen Stihl kombi system, der er let at gå med. 
Søren kan oplyse nærmere om typen.  
 
Udvidelse af fold ved delområde 3:  
Vi aftalte følgende. Projektet udsættes til sensommeren 
 
Entreprenør Jørgen Sørensen rydder hegnslinjen med en grenknuser/hegnsklipper i eftersom-
meren (ved samme lejlighed knuser han vestsiden af stien, så der bliver lidt mere plads til 
maskinen, der slår stien). 
 
Der indhentes et tilbud fra Uldgården på at nyopsætte hegnslinjen, så område 3 kan indhegnes og 
afgræsses. 
 
 
Aktiviteter i den kommende sæson 
Flishugningsdage i foråret: Hans indkalder til ekstra flisdage på mailen. 
 
Arbejdsdage 
Arbejdsgruppen mødes lørdagene den 10. og 17. april kl. 9 - med fokus på hegnsarbejdet.  
 
Møder 
Næste møde afholdes tirsdag den 7. september kl. 19.00. Vi spiser fælles grillmad fra kl. 18:00 (jeg 
glæder mig allerede). I tilfælde af dårligt vejr tilbyder Mona og Jens at vi kan være hos dem.  
 
Ture 
22. april: 19.30 Fuglestemmetur, guide Martin Iversen  
 
30. maj: 20.00  Trækfuglenes dag, guide Martin Iversen 
 
10. juni: 20.30 Aften/natfugle, guide Martin Iversen 
 
20. juni kl. 10-12  De vilde blomsters dag, guide Jens Hadrup 
 
 
Tak for Jeres kæmpe indsats for Sølsted Mose! 
  
Mange hilsner - og på gensyn - fra referenten, Søren F. Hansen. 


