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Referat af møde i arbejdsgruppen for Sydlangeland 

Onsdag den 16. juni 2021 
 

Til stede: Bent, Birthe, Børge, Claus, Else, Henrik MP, Jette, Mieke, Olav, Per H, Søren, Troels samt Jørn fra 

sekretariatet 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten var forinden mødet opdateret af Børge og Hanne og medsendes dette referat. 

 

Kristian har godkendt, at der købes en ny ATV. Den eksisterende er for lille til arbejdet på Sydlangeland og 

mangler servostyring. Børge og Jørn sender produktbeskrivelsen til Kristian, som derefter vil søge penge til 

indkøbet. 

 

Better BirdLIFE er godt i gang, og sekretariatet er i gang med at planlægge hvilke områder, der skal ryddes, 

hvor der evt. kan udvides, og hvor øvrige plejeindsatser kan iværksættes. Arbejdsgruppen orienteres 

løbende. Der er især behov for at koordinere indsatsen over for rynket rose, så gruppen kan koncentrere 

sig om de arealer, der ikke umiddelbart står til maskinel rydning. 

 

Minkgruppen har oplevet et stort frafald. Jørn undersøger, om FVFs deltagelse i minkprojektet skal 

fortsættes. 

 

Udførte arbejder: 

 Udstilling, Kaleko Mølle 

 Slåning af engbrandbæger 

 Gangbro til ringmærkning 

 Flytning af hegnet ved tårnet i Gulstav Mose 

færdiggjort 

 Beskæring 

o Ved DIO 

o Salme Nor 

o Sti ved bro 2, Nørreballe 

 Fugleøer ryddet i Nørreballe 

 Udstilling på Skovsgaard 

 Afbrænding af beskåret opvækst i Salme Nor 

 Udstilling Føns Vang på Fuglenes Dag 

 

2. Kommende arbejdsopgaver  

 Reparation af hytten i Tryggelev 

 Beskæring syd for kanalen, Salme Nor 

 Nye ruder i det store skjul 
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 Rosa rugosa ved Hesselbjerg samt opvækst (tjek med Emilie) 

 Rydning af opvækst i rørskoven, Nørreballe 

 Reparation af broer langs Nørreballestien 

 Opretning af hegnet langs vejen til Nørreballestien 

 Rydning af engbrandbæger 

 Toiletdøren på raket-lokummet skal ændres til en dør med hængsler og med mulighed for aflåsning 

 Bord-/bænkesæt til p-pladsen 

 
3. Skiltning og færdsel 
Børge og Jørn prøver at få færdiggjort kortlægningen af den eksisterende skiltning til næste møde, 
hvorefter vi laver en samlet plan for skiltningen. 
 
Toiletpiktogrammet pilles ned, og toilettet ombygges til kun at være for arbejdsgruppen. 
 
4. Gulstav Mose 
Jørn orienterede om besigtigelsen i foråret med NST angående den fremtidige drift af pumpen. Ud over 
sikring af pumpen mod fremtidigt hærværk, blev der også set på muligheder for at begrænse færdslen på 
mosens vestside, da det forstyrrer ynglende rørdrum og rørhøg. Desuden blev der aftalt en plan for 
kommunikationen om pumpens funktion, så risikoen for hærværk yderligere mindskes. 
 
5. Langdyssen 
Sekretariatet blev gjort 
opmærksom på, at en nabo havde 
punktsprøjtet mod brombær på 
langdyssen ved Nørreballe. Jørn 
har talt med ham og med 
kommunen. Jørn vender tilbage til 
kommunen med henblik på at få 
langdyssen med i et kommende 
projekt, der har til formål at pleje 
fortidsminder. 
 
6. Kalenderen 
Åbent Tårn afholdes 1/8, 5/9, 
3/10, 7/11 og 5/12 (første søndag 
i måneden).  
 
Arbejdsdage er fortsat den 3. 
lørdag i måneden undtagen 
januar og juli: 21/8, 18/9, 16/10, 
20/11 og 18/12. 
 
Der er udstilling på Kaleko Mølle i alle hverdagene i uge 27 (5-9/7).  
 
7. Nøgler 
Børge opdaterede listen over de udleverede nøgler. 
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8. Eventuelt 

 Gruppen udtrykte ønske om at modtage rapporter mm vedrørende undersøgelser foretaget i 
reservatet. 

 Henrik MP orienterede om den nærliggende Søgård Mose, som nu endelig ser ud til at stå til 
genopretning. 

 Børge sagde tak for det gode samarbejde i det forløbne år, særligt i forhold til corona og de deraf 
følgende svære arbejdsvilkår. 

 
Næste planlægningsmøde: 
 

Torsdag den 25. november kl. 15 hos Søren, Gulstavvej 14 

 

Tak for et hyggeligt møde og god sommer! 

 

Mange hilsner fra Jørn 

 

 


