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Referat af møde i arbejdsgruppen for Sydlangeland 

Torsdag den 11. juni 2020 
 

Til stede: Birthe, Børge, Else, Henrik F, Jette, Per, Poul, Troels, Victor samt Jørn fra sekretariatet 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret, og en opdateret version sendes ud med referatet. Vi har fået 

to nye medlemmer fra Bøjden Nor - gruppen – et stort velkommen til Troels og Andreas! 

 

Jørn nævnte, at pga. corona-situationen er det stadig op til den enkelte at vurdere, om man vil deltage på 

arbejdsdage og i arbejdsgruppemøder. Efter ændringen i forsamlingsforbuddet til max. 50 personer, har 

sekretariatet kunne lukke op for ture mange steder. 

 

Tyvfiskeri: Henrik nævnte at lystfiskerforeningen i Rudkøbing har Nørreballe Nor på listen over gode 

lokaliteter. Jørn følger op. 

 

Udførte arbejder: 

 Redekasser af doneret lærketræ: Gulstav 

Mose færdig, resten pågår 

 Engbrandbæger: Stikning af rosetter er 

tilsyneladende effektivt 

 Rydninger 

o Store Egebjerg: i gang 

o Træer langs rørskoven ud for 

Hjerteøen 

 Flytning af hegnet ved tårnet i Gulstav 

Mose er påbegyndt og koordineres med 

Max 

 

2. Kommende arbejdsopgaver  

 Redekasser af doneret lærketræ: Gulstav 

Mose færdig, resten pågår 

 Rydninger 

o Lammebjerg 

o Store Egebjerg 

o Fugleøerne i Nørreballe Nor 

tjekkes hvert efterår 

o Rosa rugosa 

o Bredder og kanal ved DIO 



 

2 

 Flytning af hegnet ved tårnet i Gulstav Mose  

(3. juli) 

 Reparation af Nørreballestien 

 Opretning af hegnet langs vejen til Nørreballestien 

 Plan for skiltning 

 Renovering af hytten (Børge og Jørn laver en plan og et overslag) 

 Trykprøvning af gasanlæg 

 Alle ni ruder i Tryggelevskjulet er knækket og skal udskiftes 

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

 Den gamle jolle skal skaffes af vejen 

 Bukketornene ved hytten skal beskæres 

 Indkøb af A-skilt med whiteboard til brug på arbejdsdage 

 
3. Græsning og hegn  
En af de tykke pæle langs stien til Tryggelevskjulet er knækket og skal skiftes. Der bliver desuden ikke 
græsset tilstrækkeligt langs med stien. 
 
4. Skiltning og færdsel  
Inden næste møde laver Jørn et kort over Tryggelev/Nørreballe Nor med skiltningen (ud fra fotos fra 
Børge). På næste møde laver vi et ”problemkort” og sammenligner med den nuværende skiltning (Jørn 
printer et kæmpekort til anledningen). 
 
Arbejdsgruppen foreslog en målrettet kommunikation til sommerhusgæster om færdsel på 
Fugelværnsfondens areal via sommerhusudlejere. 
 
Vi undersøger muligheden for at sætte en kæde for markvejen ned til Nørreballestien ved Kinderballevej. 
Dette kunne begrænse tyvfiskeriet en smule, da fiskerne ofte kører ned ad den vej. 
 
5. Gulstav Mose 
Flytningen af hegnet om på den anden 
side af tårnet er i fuld gang. 
 
Jørn orienterede om pumpen, som 
sørger for, at vandstanden ikke bliver for 
høj i vinterhalvåret. Den har endnu en 
gang været udsat for hærværk. 
Sekretariatet er i dialog med NST. 
 
Orkideerne på engen har også været 
udsat for hærværk, hvor 150-200 
majgøgeurter er blev slået ned. Det er 
sandsynligvis drengestreger, men det er 
ikke bekræftet. 
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Miljøstyrelsen gennemfører i 2020 botanisk NOVANA-overvågning af lysåben natur i Gulstav Mose. 
 
Der mangler foldere i Gulstavtårnets folderkasser. 
 
6. Det Innovative Observationsskjul (DIO) 
Hegnet skal justeres, da køerne går uden om og ned i hjørnet. 
 
Det sidste arbejde, der skal sørge for en permanent forankring af skjulet, er endnu ikke udført. Når planen 
er lagt, kan arbejdet igangsættes, herunder også at landgangsbroen vendes, så den er hængslet på 
gangbroen. 
 
7. Gæs 
Fast punkt, intet nyt at berette. 
 
8. Facebook 
Børge tilføjes som redaktør på siden, så der kan lægges små nyhedshistorier på. 
 
9. Kalenderen 
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli. Dog er der undtagelsesvis ekstra 
Åbent Tårn i juli. 
 
Arbejdsdage er fortsat hver 3. lørdag i måneden undtagen januar og juli. 
 
Der er arrangement ved Kaleko Mølle 29. juni til den 3. juli (uge 27). Børge laver vagtskema for at 
koordinere indsatsen. 
 
10. Eventuelt 

 Der hænger reklamer på planchehalvtaget på Nørreballeparkeringspladsen 

 3 kasser af Tryggelev-folderen til Børge via STEP 

 Der er brug for 2 kasser mere af turfolderen 
 
Næste planlægningsmøde: 

 
Torsdag den 26. november 
kl. 18 hos Børge i Odense 

 

Tak for et hyggeligt møde og god 

sommer! 

 

Mange hilsner fra Jørn 


