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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Stormengene
Lørdag den 6. juli 2019
Til stede: Fleming, Marit, Jan, Martin og Maria Elisabeth Laursen (FVF sekretariat).

Vi startede mødet med en fælles besigtigelse af engene, hvor vi fik glæde af både vibe samt unge og
blomstrende klokke-ensian undervejs. Efterfølgende fortsatte vi mødet indendørs.
Siden sidst
Udførte arbejdsopgaver:
Opgave
Affaldsindsamling
Rydning af træopvækst
Krat ryddet ved borde-bænke-sæt
3 stk. (strand-)tudseskrab udført
Opfyldning af reservatfoldere

Udført
X
X
X
X
X

Gentages
X
X
X
X

Bemærkning
Hvert år
Sker løbende
Jan rydder i august
Udført af: Nationalpark Vadehavet
Flemming og Aase

Græsning
Arealerne afgræsses p.t. af ca. 23 kvæg og 3 heste og fremstår rigtig fint afgræsset. Der er godt med græs til
dyrene og fint med lyng og klokke-ensian i klithedens hedekær-områder. Sidste år blev der kun talt omkring
100 eksemplarer af klokke-ensian, men året før var der en hel del flere. I år er de første allerede begyndt at
blomstre, og det tegner godt. MEL har registreret området, hvor de står med GPS og laver kort. Kreaturerne
har holdt tagrør, siv, hjelme og marehalm nede. Flemming melder, at kreaturerne primært spiser det først
på sæsonen, mens det er friskt, så det er fint de kommer ud tidligt, så de kan tage det. Det område ud mod
stranden, der nu er hegnet med, er blevet næste fri for siv. Der er desuden fint med vand i det ene af de
opgravede vandhuller.
Hybenrose-rydning
Vi har fået tilladelse til at rydde hybenrose maskinelt. I september afholdes der Nordic EU-LIFE Platform
møde i Tønder, og det vil være fint at rydde, så det kan inddrages i mødeprogrammet.
Der ryddes med hybenrotor. Hybenrotoren er en kraftig maskine, der går 30 cm ned i jorden og hiver
planternes rod-dele op og kaster dem over jorden. Behandling har vist sig at være særdeles effektiv til
bekæmpelse af hybenroser, da planterne rives op med rhizomer (rodskud). Datoen for rydningen bliver den
11. september, MEL vender tilbage med tidspunkt i august.
Efter rydningen skal der organiseres en arbejdsdag, hvor plantedelene samles sammen og slæbes ud på
stranden til afbrænding. NST Vadehavet har givet lov til, at vi brænder det af på stranden, blot vi orienterer
brandvæsnet forinden. Afbrændingen bliver højst sandsynligt den 21. september, hvis vejret arter sig. MEL
sørger for at bestille en til at rive materialet sammen med maskine. Jan køber presenninger til at samle
materialet på (2-3 stykker 3x4m). Strømmen slås fra på dagen og tråden lægges ned. Lokale fra DOF/DN
bliver eventuelt inviteret.
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Efter indgrebet kan der de efterfølgende år forventes spredt genvækst, der løbende bør fjernes, det må
gruppen meget gerne prioritere højt. Den 29. september bliver der første gang tjekket for genvækst i
forbindelse med fugleturen. Desuden ville det være fint, hvis gruppen løbende kan holde øje med arealet
for eventuelle spændende og sjældne planter, både op til rydningen og efterfølgende. Tønder Kommune
besigtigede arealet i juni og fandt, at der på de steder, vi har kortlagt som kraftigt tilgroet med hybenrose,
er følgende plantearter: revling, klokkelyng, klokke-ensian, hedelyng, tagrør, trævlekrone, gåsepotentil,
bidende ranunkel, sværtevæld, katteskæg, mark-frytle, alm. kvik, hvid-kløver, engforglemmigej, smalbladet
kæruld, sumpstrå, glanskapslet siv, strandasters, klit-kællingetand, fløjlsgræs, vandnavle, blåtop, sand-star
og bølget bunke.
Der er opdaget lidt opvækst af hybenrose i det modsatte hjørne af engene, arbejdsgruppen tager det med
håndkraft, tak for det.
Kommende arbejdsopgaver
Der er fortsat en del opvækst af fyr. Arbejdsgruppen rydder løbende og har fokus på de områder, hvor
viberne yngler samt der, hvor klokke-ensian vokser.
Strandtudseskrabene er tørre, men der har været vand, i foråret, hvilket er fint for strandtudser.
Strandtudse er hørt, men ikke set. Når de begynder at kvække i midt/slut april vil arbejdsgruppen gå en
lytte-tur.
Kommende arbejdsopgaver:
Hvad
Kommentar
Afbrænding/indsamling Efter maskinel rydning skal
af hybenroser
plantedelene ud på stranden og
brændes af
Rydning af birk og fyr
De store træer efterlades
Rydning omkring
borde-bænke-sæt
Affaldsindsamling
Opfyldning af foldere

Hybenrose: rydning af
genvækst

Flyttes til en lørdag. Eventuelt inviteres
lokale DOF og DN folk
Jan sørger for, at Flemming får foldere.
Nye foldere kan bestilles ved at ringe til
FVF, når kassen er ved at være tom.
Prioriteres højt efter den maskinelle
rydning i september

Ture i reservatet efterår 2019
Dato
Tid
17. august
Kl.14-17
29. september
Kl. 13-16

Hvornår
Muligvis den
21.
september
Løbende

Hvem
Gruppen koordinerer

August

Jan/Martin

Lørdag den
28. marts
Løbende

Alle

Løbende

Alle

Alle

Flemming og Aase

Hvem
Martin Iversen
Martin Iversen og Jan Ravnborg

Eventuelt
Registrering med GPS: FVF arbejder på at lave GIS-kort for reservaterne med indtegnede hegnslinjer,
invasive og sjældne arter etc. etc. Planen er, at det skal være et redskab i naturforvaltningen i form af en
kortværktøjs web-database, man kan tilgå. Det foreslås, at man kunne lave en liste over ting, der bør
registreres og eventuelt en vejledning til hvordan, hvis der er frivillige som kunne være interesserede i at
hjælpe med registreringen.
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Der blev talt om at sætte skilte med skriften ”Løsgående tyr – pas på” op på strandsiden af engene, det
kræver dog stolpe og nye piktogramskilte, MEL kigger nærmere på det.

Tak for et godt møde, tak til Martin for husly og på gensyn
De allerbedste hilsner
Maria
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