
Referat af møde i arbejdsgruppen ved Tryggelev Nor/Gulstav Mose, afholdt på 
Thurø d. 20/11-2008 

Tilstede: Børge, Poul, Allan, Kirsten, Christina, Hanne, Jørgen R., Helle, Jørgen L., 
Knud, Per, Peter og Søren F. Hansen. 
 
Afbud fra Aksel. Desuden Helle S. og Vibeke  
 
Listen over arbejdsgruppens medlemmer er revideret og vedlagt. ”Bimanden”, Jens, 
som har været aktiv i arbejdsgruppen indtil for 3 år siden døde 12/9 i år.  

…………………………………. 
Fra sekretariatet 
• Økologi. Der arbejdes på at FVF reservater i fremtiden får økologisk status.  
• Salme Nor udløbet virker dråligt og der er indsendt et renoveringsprojekt til 

myndighederne. Nyt rør kan lægges i når vi har den sidste tilladelse 
(Fredningsnævnet). 

• Stien til Tryggelev skjulet er forbedret, så der nu er en flot adgang for kørestole 
m.v. 

• ”Kenneths Eng” – østsiden af Tryggelev Nor; folden udvides yderligere mod 
nord, så vi får mere eng, frem for tør rørskov.  

• Skjulet i Tryggelev. Der vil blive lavet store vinduer i den sydlige ende af skjulet, 
hvor der nu er klapper. Hermed får man et flottere ”vue” når man træder ind i 
skjulet. Helle kontakter Leif tømrer med henblik på et tilbud. Forinden skal Allan 
Gudio kontaktes for de helt specifikke krav og ønsker. 

• Dovnsgården ved Gulstav: Der arbejdes nu videre på projektet som forventes 
færdigt om ca. 1 år. Arbejdsgruppen vil muligvis få et rum til opbevaring af 
værktøj og materialer i laden. Dovnsgården vil også blive et oplagt sted for kurser 
ligesom Keldsnor Fuglestation forhåbentlig får et lokale tildelt. 

• Formidlingsprojekt omkring Pumpehuset. Aksel havde lavet et forslag som blev 
læst op og diskuteret. Et alternativt forslag blev fremsat, hvor pumpehuset 
bevares intakt, hvor kun døren udskiftes med hærværkssikker glasdør. Gruppen 
arbejder videre på et projektudkast, som FVF så kan søge fondsmidler til. Søren 
foreslog bl.a. en monitor, så publikum kan se film om naturgenopretningen. Helle 
kontakter Pumpelaugets formand, Kai Christiansen, og Jørgen Lundby taler med 
Langelands Museum vedr. afvandingens historie. Claus Ørsted har allerede lavet 
en del film, som kan laves til en lille film om naturgenopretningen af Nørreballe 
Nor. Allan Ø. forslog, at han kunne lave noget video også, evt. med Kai. 

• Søren foreslog at arbejdsgruppen bliver registreret under DOF´s caretakerprojekt. 
Arbejdsgruppens arbejde er i den grad caretakerarbejde, og projektet giver 
adgang til spændende kurser. Gruppen besluttede, at Søren kan gå videre med 
disse planer. 

 
 
Udførte arbejdsopgaver i sommerhalvåret 2008 



  Side 2 

• Stormflodsmærke opsat ved p-plads 
• Grene ved stier klippet 
• Klapper i Salme Nor skjulet er repareret 
• Der er ryddet foran Salme Nor skjulet 
• 4 bænkesæt er behandlet med olie 
• Der er ryddet en større plads bag hytten 
• ”Klydeøen” i Nørreballe Nor er ryddet for opvækst 
• En sløruglekasse er opsat i Pumpehuset 
• I den sydlige del af Gulstav Mose er der ryddet brombær, krat, træer og rørskov 
• Og ikke mindst er der omhyggeligt fyldt foldere i på de 5 lokaliteter 
 
Kommende arbejdsopgaver 
• Allan Gudio vil gerne hjælpe arbejdsgruppen i gang med nogle ”Åbent Hus-

arrangementer” i Gulstav tårnet, Nørreballe p-plads, Tryggelev Nor-skjulet. Det 
drejer sig om formidling til helt almindelige mennesker og at bibringe dem 
glæden ved naturen – ikke specialistviden. Det kan være den sidste søndag i 
april/maj/juni og igen om efteråret i Gulstav. 

• Forlængelse af gangbro ved Nørreballe Nor. Børge indkøber materialer, som kan 
aflægges i Kai Christiansens svinestald. 

• Fiskeørneplatform i Nørreballe Nor. Børge og Henrik M er begge tovholdere på 
denne opgave, og er bl.a. i færd med at få et firma til at yde hjælpe ved at 
sponsere lån af et særligt køretøj, der kan rejse pælen. 

• Desuden har gruppen en lang liste over mindre projekter, som vinterens 
arbejdsdage vil blive planlagt efter. 

• Nogle af gruppens medlemmer efterlyste arbejdsdage på hverdage for de som 
ikke har en arbejdsgiver hængende over nakken. Se listen i slutningen af referatet. 



  Side 3 

Web Naturplejekalender 
Der er etableret en naturplejekalender på Fugleværnsfondens hjemmeside 
www.fuglevaernsfonden.dk . Det er meningen, at man her skal kunne følge med i 
arbejdsgruppernes aktiviteter, samt i andre arrangementer.  
 
Trollö i maj 2009 
Der var stor tilslutning til at forsøge at gentage succesen fra 2007 med et besøg hos 
Christina på Trollö i den finske skærgård. Christina og Helle arbejder videre med 
dette.  
 
Nytårskur 
Der kommer nærmere ud om et absolut uformelt arrangement i hytten, 1/1 2009 kl. 
11. 
 
 
Tak for et godt møde og for jeres indsats i reservatet! Tak til Christina for den 
dejlige forplejning og fantastiske borddekoration. 
 
Referent: Søren F. Hansen/Helle Hjorth 
 
 
 
Kalender 2009: 
 

• Torsdag d. 1. januar: nytårskur i hytten 
• Tirsdag 13. januar: arbejdsdag 
• Lørdag 24. januar: arbejdsdag 
• Lørdag 21. februar: arbejdsdag 
• Onsdag 18. marts: arbejdsdag 
• Lørdag 18. april: arbejdsdag 
• Torsdag 28. maj: planlægningsmøde ved hytten 
• 19/11: efterårets planlægningsmøde  

 
 

 


