Referat af møde i Arbejdsgruppen Sølsted Mose
torsdag den 8. september 2011
Deltagere: Hans, Karen, Mona, Nikolaj, Peter N., Peter H., Robert samt Marie Louise og Søren.
Afbud: Christian, Jørgen, Martin, Niels Christian
Desuden manglede: Anders, Jens og Niels
Jørgen Nielsen havde meddelt, at han ønsker at trække sig ud af gruppen pga. sygdom. TAK til Jørgen for
indsatsen.

Vejret artede sig, og derfor blev mødet holdt på p-pladsen i reservatet. Søren og Marie-Louise
havde inden mødet været rundt i mosen og observerede her et nyt flot hegn samt den slåede
vegetation under hegnstråden. Pga. de store mængder nedbør er kvæget flyttet væk fra mosen og
går nu på Peters tilstødende højjord.
Ny kontaktperson i arbejdsgruppen
Hans Christensen ville gerne afløses som kontaktperson for gruppen. Hans ønsker at bruge noget
mere praktisk tid i felten, herunder i Sølsted Mose, og synes derfor ikke, at der er så meget tid til
tjansen som kontaktperson. Karen Hansen meldte sig som ny kontaktperson. Hermed er det
Karen, som nu er bindeled mellem sekretariatet og arbejdsgruppen. Hans takkes for sin meget
flotte indsats… tusind tak!
Ny medarbejder i Fugleværnsfonden
Marie-Louise startede i FVF sekretariatet februar 2011. Marie-Louise er uddannet Skov- og
Landskabsingeniør (skovfoged). Hun har tidligere arbejdet i Svendborg Kommune og
Naturstyrelsen. I FVF vil Marie-Louises hovedopgaver være at koordinere den daglige drift af
reservaterne, være ansvarlig for landbrugsstøtten og græsningskontrakter, samt projekt Baltic
Flyway.
Orientering om naturgenopretningsprojekt støttet af EU
Life projektet i Sølsted Mose er nu en realitet, og det er Tønder Kommune, som er ansvarlige for
projektet. Der er informationsmøde i Sølsted Forsamlingshus den 21. september. Her vil
kommunen fortælle bredt om projektet for alle, og efterfølgende holde møde med de involverede
lodsejere. FVF’s formand, Martin Iversen, deltager ved mødet. Arbejdsgruppen opfordres til også
at møde op.
FVF har hjulpet med at skabe finansiering til projektet, og er som lodsejer i mosen en meget vigtig
samarbejdspartner for kommunen. De to overordnede mål med projektet er 1) at genskabe
naturtypen højmose samt 2) skabe bedre levevilkår for fiskearten Dyndsmerling.
Den første del af projektet vil være at gennemføre jordfordeling med berørte lodsejere, herved kan
der gå op til tre år, før naturgenopretningen i mosen for alvor går i gang. FVF glæder sig over
projektet.
Nyt fra reservatet
• Nyt og udvidet hegn er etableret, så ensianstykket nu afgræsses
• Rydninger af træer og buske (lyngstykket)
• Slåning under hegn og langs rabatter
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•

•

Botanik:
Der er i 2011 talt 8 Mosgøgeurter på FVF areal og 135 stk. på Robins areal.
Foregående år blev der talt ca. 100 Mosgøgeurter. Bestanden i Sølsted Mose er klart den
største i Danmark. Til sammenligning er der ca. 2 eksemplarer i Frøslev og 25 på Læsø.
Der er talt mellem 40-50 Kongebregner i 2011.
Klokke Ensian har været dækket af vand og har derfor ikke været så nem at tælle. Der er
registreret 3 blomstrende individer.
Der er fundet Liden Blærerod i mosen.
OBS: Hans vil meget gerne have selskab, når der skal tælles planter 
Afgræsningen er pga. de store mængder vand ophørt for denne sæson, da køerne er
blevet flyttet til mere tørre græsgange.

Kommende arbejdsopgaver
Arbejdsdage 1. lørdag i hver måned fra september til maj.
•

Den nederste tråd på hegnet hæves. Det kan lade sig gøre, da det er store dyr uden kalve
som græsser i mosen. En hævning af nederste tråd vil gøre det lettere at vedligeholde.

•

Slåning under hegn er bedst forår/sommer.

•

En forhøjning i udsigtsplatformene laves, således at børn kan se henover gelænderet, samt
at man kan sidde på bænken og have et godt udsyn. Hans har tegninger.

•

Kvasbunker flises så snart Christian har tid. Der fældes/ryddes ikke mere vegetation før de
eksisterende kvasbunker er fliset.

•

Kvas langs vandløbet fjernes (og flises), før kommunen skal grødeskære, dette er muligvis
allerede gjort?

•

Den producerede flis lægges på stien, hvor der er behov for det.

•

Gruppen køber en skovøkse, som egner sig til at hakke genvækst på stød fra fældede
træer. Barken og det yderste ved hakkes i stykker efter fældning.

•

Søren undersøger muligheden for afbrænding af lyngarealet på frost, Aksel Voigt
kontaktes.

•

Fældninger af træer og buske skal ske i et meget begrænset omfang pga. EU projektet.
Kun de fældninger/rydninger, som Søren tegner ind på et kort, gennemføres. Dette skal
respekteres nøje af hensyn til det store naturgenopretningsprojekt.
Ellers må al træfældning ophøre, indtil projektet er afsluttet.

•

Den gamle tørveskærer fjernes fra folden, da det kan få konsekvenser for Fugleværnsfondens landbrugsstøtte. Tørveskæreren placeres ved P-pladsen.

•

Slåning af brombær i fold ved orkideer.

Næste møde medio marts 2012.
Tak for engagementet ved mødet, og venlige hilsner fra
Søren Ferdinand Hansen og Marie-Louise Olsen.
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