Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland
torsdag den 16. november 2006
Tilstede: Aksel, Allan, Kirsten, Børge, Christina, Hanne, Jørgen, Helle, Per, Poul og
Søren.
Der var afbud fra: Jens og Jørgen.
Desuden manglede: Anthony, Mogens og Torkil.
………………………………….
Arbejdsgruppen sendte varme hilsener til Jens, der på grund af sygdom ikke har kunnet
deltage i gruppens arbejde et stykke tid. Gruppen opfordrede ham til at kigge forbi i
forbindelse med en arbejdsdag i reservatet.
Søren takkede arbejdsgruppen for den flotte hjælp og store opbakning i forbindelse med
festlighederne den 9. september. En CD med billeder fra dagen vedlægges dette referat sammen med en billedserie af stormflodsskaderne, taget af Henrik M. Bemærk: Billederne
må ikke publiceres uden tilladelse fra fotograferne.
Fugleværnsfondens medarbejdere i det fynske i 2007
Helle Hjort arbejder en dag ugentligt for Fugleværnsfonden i resten af 2006 (og det
forventes at fortsætte på denne måde i 2007). Helles primære opgave er at vedligeholde
Fugleværnsfondens hjemmeside og give den et nyt layout. Helle får også i mindre omfang
opgaver vedrørende forvaltning af Fugleværnsfondens fynske reservater. I forhold til
arbejdsgruppen deltager Helle på frivillig basis som hidtil.
Kenneth Jensen fortsætter som opsynsmand i 2007. Vi vil forsøge at finde en lille traktor
til Kenneth, da flere af slåningsopgaverne er blevet unødigt arbejdskrævende, bl.a. pga. et
manglende køretøj. En traktor vil også komme arbejdsgruppen til gode. Arbejdsgruppen
roste Kenneths indsats i 2006, og værtsatte den markante forbedring hans indsats havde
afstedkommet.
Stormfloden
Stormfloden natten til den 2. november forårsagede store ødelæggelser ved Tryggelev
Nor. Adgangsvejen fra syd blev på en 150 meter lang strækning ud for Salme Nor skyllet
væk. P-pladsen nord for hytten blev "belagt" med en halv meter sten og grus, og strandvolden nord for P-pladsen fik et hul på 40 meter. Også hytten blev ramt af oversvømmelsen.
Fugleværnsfondens holdning er, at skaderne på strandvolden skal udbedres hurtigst
muligt.
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Det skyldes at:
1. Fugleværnsfonden har en række forpligtigelser i forhold til afvandingsforholdene.
2. Ødelæggelserne har besværliggjort adgangen til reservatet så meget, at
Fugleværnsfondens investeringer i fugleskjul, stier og plancher m.v. vil være
"spildt", da kun få besøgende vil komme ud til disse faciliteter.
Hvad skal der ske:
Børge og Jørgen fjerner gulvbelægningen og isoleringen i det bagerste værelse i hytten, da
dette har taget skade af oversvømmelsen. De efterlader det åbent indtil næste forår, så det
kan tørre.
En lokal entreprenør laver en mindre oprensning af udløbet fra Tryggelev Nor inklusive
det nye indløbsbygværk, da begge er helt tilstoppede af sten.
Rambøll har opmålt skaderne, og vi afventer en rapport med forslag til genopretning. En
pris på ikke under 200.000 kr. er sandsynlig.
Fredningsmyndighederne m.v. skal høres, og diverse tilladelser skal indhentes, inden en
reetablering kan sættes i gang. Så der går nok lidt tid!
Arbejdsgruppen bør sørge for at markere den høje vandstand med en egepæl - ud fra de
naturlige højvandsmærker, som findes efter højvandet. Gerne et sted nær offentlig vej.
Egepæle
Der ligger endnu et mindre lager af egepæle på Eriks gamle gård ved Tved. Disse skal
flyttes til et passende udendørs depot på Langeland. Børge undersøger om de kan ligge
hos Kenneth og aftaler med Poul, hvordan de skal transporteres til Langeland.
Gulstav Mose
Børge orienterede om sit virke ved Keldsnor Fuglestation, og om det fine samarbejde der
var etableret mellem fuglestationen og arbejdsgruppen. Det havde været en flot sæson
med 18 net i brug, rekord-mange arter og antal fangede fugle. Børge og Søren Bøgelund
havde talt om, at Keldsnor Fuglestation måske kunne overvåge fuglelivet i Tryggelev- og
Nørreballe Nor. Dette vil være særdeles relevant.
Det "nye" fugletårn er så godt som færdigt. Vi aftalte at indvie dette den 16. december kl.
13:30 med en lille uformel sammenkomst, som arbejdsgruppen er vært for. Der vil blive
serveret gløgg og æbleskiver. Vi blev enige om, at invitere følgende: Bestyrelsen for DOF
Fyn, arbejdsgruppen for Bøjden Nor, folkene bag Vildhesteprojektet, Kenneth med
familie, samt Bo Trolle fra Fyns Amtsavis. Fugleværnsfonden sørger for indbydelser,
mens tilmeldingen sker til Børge.
En meget stor tak til Børge for hans fantastiske indsats!
Der mangler foldere ved Gulstav Mose, så Fugleværnsfondens sekretær, Jørgen Wikkelsø,
sender en kasse til naboen Christian Madsen, der er så venlig at stå for folderpåfyldningen
ved tårnet.
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Arbejde udført i sidste halvår af 2006
Gruppen har som sædvanligt haft travlt. Ved tre lejligheder er der blevet arbejdet på de
kunstige øer i Nørreballe. Det er en både stor og tung opgave, og der skal findes en
løsning på problemet med at fragte slåmaskinen over til øerne. Op til festen i september
havde gruppen travlt med at klargøre det nye skjul og stien ud til dette, samt med at
udbedre plankeværket ved skjulet i Salme Nor. Endelig har gruppen afholdt en arbejdsdag
i Gulstav Mose, før indvielsen af Vildhesteprojektet.
Trehøje
Arbejdsgruppen undrede sig over, at den lovede naturpleje omkring højene endnu ikke var
udført. Søren lovede at kontakte Peter Storkholm fra Fyns Amt vedrørende dette.
En stor tak til Aksel for "udlån" af hans hyggelige stuer, og til Helle for det overdådige
traktement i forbindelse med mødet.
Referent: Søren F. Hansen

