Fugleværnsfonden, den 29. marts 2015
Referent: Søren Ring

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose
den 19. februar 2015
Til stede: Erik Biehl, Martin, Jens L., John, Jens Chr., Peter, Karen og Søren fra Fugleværnsfondens
sekretariat (FVF) (referent – som beklager forsinkelsen)

Før mødet gik vi en god lang besigtigelsestur i mosen. Karen og Peter lagde hus til 2. del af mødet,
og Karen trakterede også som vanlig rigeligt og dejligt. Vi takker alle for skønt traktement og husly.
Dagsordenen var:
1. Siden sidst
2. EU LIFE Sølsted Mose – videre snak om status, rydninger, stem mm. og de videre planer
3. De nye hegn og geder i mosen i 2015
4. Græsning i 2015
5. Overvågning 2015
6. Info fra BioBlitzen den 28/6-14
7. Gennemførte arbejdsopgaver i 2014
8. Kommende arbejdsopgaver i 2015
9. Planlægning af arbejdsdage, ture og næste møde
10. Eventuelt

Dagsorden blev ikke fuldt slavisk, men alle punkter og flere til blev drøftet. De skulle alle være
blevet fanget i nedenstående.
Siden sidst
Der har ikke været meget at gøre siden augustmødet for arbejdsgruppen andet end at se til den
største forandring i mosen i mange år med rydningerne og vandstandsarbejderne.
Peter Nielsen og sønner er trådt ud af arbejdsgruppen. Samarbejdet med Peter som kvægholder
fortsætter, og nu også nok snart som gedetilsynsmand.
Der har ikke været afholdt ture – af praktiske årsager har man heller ikke rigtig kunne det, da store
maskiner i mange måneder har været i gang.
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EU LIFE Sølsted Mose
Vi tog en snak om status, rydninger, stem mm. og de videre planer efter besigtigelsen. Søren
orienterede om projektstatus og planerne for de kommende måneder. Rydninger og
vandstandsforhold skal være afsluttede ved udgangen af marts, hegn helt i orden til 15. april, hvor
gederne efter planen skal ud. Derefter skal alle områderne følges tæt, blandt andet mht.
græsningstryk, den ny høje vandstand og stier.
Fugleværnsfonden har meget stor brug for arbejdsgruppen som øjne og øre i mosen i de
kommende år. De må meget gerne rapportere stort og småt ind til Søren om, hvad de ser og evt.
fotograferer i mosen, både hvad angår fuglene og naturen i øvrigt samt faciliteter, vandstand,
husdyrene mv.
I maj og frem til september begynder næste fase i LIFE-projektet med informationstiltagene. Der
skal laves ny folder, nye informationstavler, sti-vejviser skilte mm., ikke mindst også en ny
boardwalk og ny p-plads ved Ribe Landevej / bag ”Rockerborgen”.
Gruppen har følgende ønsker til den nye p-plads:
- Nyt borde- bænkesæt
- Skraldestativ . Peter K.H. vil gerne påtage sig at tømme det.
- Skilt med, at der er toilet over på den anden side af vejen
Til boardwalken blev der spurgt ind til udformning og udbudsrunde.Den bliver som den
nuværende sådan cirka, dog med gelænder visse steder. Der skal laves det, der hedder
underhåndsudbud fra udvalgte entreprenører/håndværkere. Søren skal først lave tegninger
færdige, og så skal den opføres i august måned, mens det er tørrest.
Jens Christian havde en anbefaling på et firma, der hedder Reva – men her skal Søren lige have lidt
mere information fra Jens Christian. Martin Iversen har en kontakt også. Send venligst mere
kontaktinformation direkte til Søren. Peter Nielsen vil også gerne byde på opgaven. Så der bliver
nok 3 bydere. Plastpælene, som går fra vesttårnet mod vest over småsøerne, er Sørens bud på
hvor boardwalken skal forløbe. Der bliver et sving/knæk på, og det følger ellers de tørreste partier,
men der bliver meget vådt derude.
Hegn, græsning og geder i 2015
Det bliver Peter Nielsen igen i 2015. Der skal udbindes så tidligt som muligt, og så snart hegn er
klar. Peters dyr kommer tidligere i mosen, også fordi han har afsat mere af sine egne arealer nord
for mosen til græsproduktion til vinterfoder, så de kan ikke afgræsses i år.
Der kommer jo geder nordpå i gedefoldene. Det er et forsøg, og bliver meget spændende at se,
hvordan det spænder af. Se også gerne det nye hegnskort over området, som også sendes ud.
Der bliver sat nye skilte op på klaplågerne til gede- og kvægfolde, med gedernes ejer, fodring
forbudt osv.
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Gruppen og hegnene i 2015:
Mht. arbejdsopgaverne for det nye hegnsforløb, har arbejdsgruppen tilbudt sig med fortsat at slå
under hegn på de gamle folde – de tre store sydligste folde (fold 5, 6, 7 og 8). Det vil blive i 1. uge
af juni, at gruppen tager fat på det.
Fold 8 tager Jens og Niels Christian sig af, og centrale del af fold 6.
Fold 5, 7 og resten af fold 6 tager Erik, Peter og John. Ved fold 5 skal I være opmærksomme på det
primært er på Peter Nielsens jorde, så det skal aftales direkte med ham. FVF har kun strækket lang
veststien ind imod fold 5 (orkidéfolden).
FVF sørger for at entreprenør, og eller evt. Peter Nielsen får holdt de andre hegn.
I må gerne her melde ind, hvor I ser, der er mest behov primo juni.
Overvågning
Martin Iversen tager sig fortsat af overvågningen ift. fondens overvågningsprogram. Men alle
observationer er meget velkomne og særligt spændende i dette og de kommende år efter denne
store forandring. Meld også gerne til Martin, hvad I ser, hvis I ikke selv vil taste ind i DOFbasen.
Gruppen må også gerne forsat være særligt opmærksomme på at registrere truede arter (dvs.
rødliste arter), habitatarter og fuglebeskyttelsesdirektiv-arter (se dem evt. her
www.habitatarter.dk, her www.fuglebeskyttelse.dk og her rødliste 2010:
http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/ ). Det
må meget gerne ske med geografisk punkt fx via Atlas III smartphone app (kort for applikation)
eller på Atlas III hjemmesiden i forhold til ynglende fugle og også i DOFbasen. Bemærk alle
fuglefund skal gerne indtastes i både DOFbasen og Atlas III. Ikke-fuglearter, og særligt arter på de
tre lister nævnt ovenfor, må gerne lægges i www.fugleognatur.dk’s Naturbasen med geografisk
punkt, også her er der en smartphone app, som man kan downloade og bruge.
BioBlitz
BioBlitz i Sølsted i weekenden omkring lørdag den 28. juni 2014 var en stor succes. Der blev fundet
rekord mange arter (968!). Resultatet er, at der i Sølsted Mose er registreret 968 forskellige arter!
Det er ganske flot, og Sølsted Mose er nu en af de artsrigeste lokaliteter (ift. indrapporterede
observationer) i landet i www.Fugleognatur.dk
Der vil om et par år blive lavet en ny BioBlitz i Sølsted Mose og så kan vi også her få tal på
udviklingen efter EU LIFE-projektet.
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Arbejdsopgaver – i 2015:

Handling
Slåning under hegn er bedst forår/sommer – de sydlige
folde (5), 6,7,8
Gruppen køber/har købt? en skovøkse, som egner sig til at
hakke genvækst på stød fra fældede træer. Barken og det
yderste ved hakkes i stykker efter fældning. Bedst i maj og
tidligt i juni. I er velkomne til at prøve det af fx i
gedefolden mod vest.
Hugning af genvækst vest for vejen fra p-pladsen.
Der skal checkes for genvækst med start midt juni – juli.
Genvækst tages i juni og frem, hvis kvæget ikke tager det)

Udføres
X

Kan udføres

Udført

X

X
Lyngarealet – der er etableret en gedefold, men med
geder fra 2015. Det skal ikke længere slås af de frivillige.
Arealet ejes nu af FVF, så det er os, der har initiativretten.
Nu skal det bare følges det kommende 5 år.
Slåning af brombær i fold ved orkideer – de er vel væk nu?
Opsætning af minihegn ved den lille af de to bestande af
orkideer (i fold øst for vejen/hovedsti nordpå fra p-plads).
Det opsatte kraftigere hegn fra 2014 skal lige checkes og
evt. aftales med Peter Nielsen hvordan det bedste sættes
op
Græsning af orkide-arealet i SV-hjørnet (det der var
Robins areal, men nu er Peter N.’s) i sensommeren 2015.
Dette aftales konkret mellem sekretariatet og Peter N.
Overvågning af genvækst i de to rydningsområder i vest.
De må meget gerne gås efter med økser på alt, hvad der
skyder, men det er potentielt en meget stor opgave, hvis
geder ikke klarer opgaven. FVF har derfor sørget for at få
LIFE-projektet til at påtage sig den opgave i år. Det kan
blive i juni eller august.
Skrald, rod, dæk og hegnsrester mv. på nye arealer i
nordøst og centralt-øst.

Hochsitz
De to campingvogn(e) i den nordlige del

Nej

X
X

Nej
X

Peter Nielsen
lovede sidste
gang at tage
dette. I må
gerne tegne ind
på kort, hvor
der ligger noget
eller tage det
med selv.

X

Peter Nielsen
har fjernet den
Peter Nielsen
og sønner har
fjernet dem
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Arbejdsgruppen har delt sig op i flere specialgrupper:



Central- og østdelfold 6, 7 og (5): John og Peter og Erik
Østdelfold 8: Niels Christian og Jens

Det er uvist om Hans stadig overvåger og tager sig af bekæmpelse af glansbladet hæg og japansk
pileurt?
Jens sørger forsat for, at folderkasserne er fyldte og har det godt. Men det kræver vist, vi får en ny
folder trykt snart, der er tæt på helt udsolgt. Ellers hvis der er et behov for foldere nu og her, kan
jeg bede sekretariatet fotokopiere et mindre antal. Giv endelig lyd.
Ny folder skulle være klar til august/september.
Martin tager ansvaret for overvågningen.
Det er af sikkerhedsgrunde vigtigt, at man altid ved arbejder og særligt ude på arealerne
(hegning, rydning m.v.) altid er mindst 2 personer sammen. Derfor blev det aftalt, at de enkelte
grupper giver en melding på mail til de øvrige i arbejdsgruppen om, hvornår man agter sig ud i
mosen for at arbejde. Så kan andre, i det omfang man har tid og lyst, være behjælpelige.
Nedenstående vedrørende udstyrskasse fik vi ikke fulgt op på ved dette møde. Så det er et forsat
udestående, hvor vi kan finde en god plads til sådan.
Næste møde
Næste arbejdsdage arbejdsgruppen bliver i 1. uge af juni, og det aftaler gruppen selv indbyrdes.
Næste planlægningsmøde starter i mosen onsdag den 30. september kl. 11. Derefter tager vi hjem
til Jens og holder møde.
Eventuelt
Martin orienterede om den kommende jubilæumsbog for 50 års jubilæet, der kommer også et
DOFT jubilæumsnummer om Fugleværnsfonden. Og Jonna O. fra bestyrelsen har sendt et
spørgeskema ud til alle arbejdsgruppemedlemmer i den forbindelse også.
Venligst Søren (referent)
Vedhæftet:
Nyt græsnings-, hegns- og foldoversigtskort.
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