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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Stormengene 

Mandag den 30. juli 2018 

 
Til stede: Flemming, Aase, Jan, Martin og Emilie Nicoline Schmidt (FVF sekretariat). 

 

Vi startede mødet med en fælles besigtigelse af engene. Efterfølgende fortsatte vi mødet med 

kaffe, kage og tiltrængt vand, hvor vi fik snakket tidligere og kommende tiltag igennem for 

reservatet.  

 

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 Fugleværnsfondens hjemmeside.   

 

Der afholdes fællestræf for alle FVF’s frivillige ved naturreservatet Bøjden Nor lørdag den 25. 

august. Flemming og Aase deltager. 

 

Udførte arbejdsopgaver i reservatet: 

 

Opgave Udført Gentages Bemærkning 

Affaldsindsamling X X   

Ny fangfold X   

Rydning af træopvækst  X X Sker løbende 

Krat ryddet ved borde-bænke-sæt  X X Jan rydder igen snarest –tak for det 

3 stk. (strand-)tudseskrab udført X  Udført af: Nationalpark Vadehavet 

Opfyldning af reservatfoldere X X Flemming og Aase melder sig som 

folderansvarlige 

 

Affaldsindsamling 

Jan stod for koordineringen af årets affaldsindsamling. Der var mindre affald end vanligt, formentlig 

grundet den mindre stormfulde vinter. Der mødte i alt 6-7 personer op til indsamlingen, og der blev 

fyldt 5-7 store affaldssække.  

Flemming og Aase samler desuden skrald, når de tilser dyrene.   

 

Ved besigtigelsen blev der i det store vandhul i den nordvestlige del af reservatet observeret en del 

skrot fra tidligere tider. Affaldet har tidligere været gemt under vandoverfladen, men hullet er nu 

udtørret og skrottet synligt. Flemming og Jan melder sig til at koordinerer bortfjernelse af materialet 

i den kommende uge.  

 

Regulering 

Der blev ved besigtigelsen observeret en aktiv rævegrav. Emilie meddeler Søren Ring 

(SR/sekretariatet), der koordinerer reguleringen på fondens naturreservater. Martin fortalte, at 

Nationalpark Vadehavet har indgået et samarbejde med bl.a. Dansk Jægerforbund om en 

koordineret indsats for regulering af ræv. Informationen videregives til SR.  
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Græsning 

Stormengene afgræsses p.t. af 23 kvæg og 5 heste. Arealet fremstår afgræsset, og dyrene har 

holdt tagrør nede, hvilket giver plads til klokke-ensian, der nu så småt blomstrer. Det har været 

nødvendigt at få opgravet vandhullet for at sikre vand til dyrene.  

 

Flemming fortalte, at der er problemer med at bakke ned til folden grundet store huller i vejen. Han 

har bestilt stabilgrus hjem til at udbedre vejen. Løser det ikke problemet, kan Emilie kontaktes.  

Den nye fangfolden står klar, og kommer til at lette arbejdet ved indbinding. Mange tak for det store 

arbejde med opførslen og til Nationalpark Vadehavet for tilskud til materialer. 

 

Plejeplan og plejetiltag 

Plejeplanen for Stormengene udløb i 2008. De dengang forslåede tiltag i plejeplanen er opnået. 

Fugleværnsfonden naturforvaltere udarbejder et tillæg til den eksisterende plejeplan, da der med 

den nuværende naturtilstand i reservatet ikke er brug for større naturplejeindgreb.   

 

Ved besigtigelsen blev det observeret, at hybenroser er mere udbredt på arealet end tidligere. 

Emilie indhenter tilbud på rydning med hybenrotor. Maskinen har været anvendt på andre 

reservater med stor succes. Hybenrotoren er en kraftig maskine, der river planternes roddele op og 

kaster dem over jorden.  

Materialet skal derefter samles sammen og afbrændes. Bestilling af arbejdet koordineres med 

arbejdsgruppen, der hjælper med at samle materialet sammen. Efter indgrebet kan der de 

efterfølgende år forventes spredt genvækst, der løbende bør fjernes.  

Emilie koordinerer en indsats med eventuelle interessenter og naboer (Nationalpark Vadehavet, 

Tønder Kommune, NST).  

 

Kommende arbejdsopgaver 
 

Hvad  Kommentar   Hvornår  Hvem 

Rydning af affald 
fra vandhul 

 Uge 31 Jan og Flemming  

Rydning af birk og 
fyr 

De store træer efterlades Løbende Jan og Martin 

Rydning omkring 
borde-bænke-sæt 

 August Jan  

Affald  Løbende  Alle  

Opfyldning af 
foldere 

Jan sørger for, at Flemming får 
foldere. Nye foldere kan bestilles ved 
at ringe til FVF, når kassen er ved at 
være tom.  

Løbende  Flemming og Aase 

Indsamling af 
hybenroser 

Plantedele samles sammen efter 
maskinel rydning. 

 Emilie koordinerer 
og orienterer 

 
 
Ture i reservatet efterår 2018 
 

Dato Tid  Hvem 

19. august kl. 9-13 Martin Iversen 
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Eventuelt 

Gruppen ønsker at fortsat en folder på tysk til reservatet. Jan foreslår, at folderen evt. udelukkende 
findes online og kan scannes med en QR-kode. Emilie bringer det tilbage til sekretariatet.  
 
 

Tak for et godt møde. 
 
 

Her et par lille stemningsbilleder fra den efterfølgende skrotrydning af vandhullet. Godt arbejde! 
 
 

 
 

 

De allerbedste hilsner 

Emilie 


