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Referat af møde i arbejdsgruppen for Sydlangeland
Torsdag den 5. september 2019
Til stede: Birthe, Børge, Claus, Else, Henrik F, Jette, Olav, Per, Poul, Victor samt Jørn fra sekretariatet
Ikke tilstede/afbud: Allan, Henrik MP, Jørgen, Kaj, Karin, Lissi (orlov), Søren og Vibeke

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret, og en opdateret version sendes ud med referatet. Christina,
Hanne og Jørgen er trådt ud af gruppen, men vil alle gerne fortsat være på kontaktlisten som passive
medlemmer.





Hanne er tilbage fra orlov, og hendes vikar, Maria er nu barselsvikar for Emilie indtil januar
ATV’en måtte akut repareres i felten. Nu kører den, som den skal
Brakpudseren har fået nyt batteri og nye punkterfrie dæk
En buskrydder i Bøjden Nor er blevet defekt ved at køre med fuld gas og savklinge på, da motoren
ikke kan trække olie hurtigt nok. Derfor skal man passe på, når savklingen er monteret, at motoren
ikke kører for fuld gas konstant
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Udførte arbejder:
 Der er gennemført rydning af Rosa rugosa på Hesselbjerg Strand. Arbejdet fortsætter.
 Der er fældet træer i rørskoven fra første bænk til Kinderballegården. Der mangler fortsat at blive
fældet.
 Der er klippet eng-brandbæger på begge sider af Nørreballe Nor. Etårs-planterne på den nordlige
del er forsøgsvis blevet stukket for at se, om det har en effekt på bestanden til næste år.
 Alle ruder i Tryggelevskjulet er blevet skiftet.
 Der er skåret pileurt på Hjerteøen.
 Der er ryddet tagrør og dunhammer samt slået bredder foran DIO. Der er ca. 50 m2, der kun kan
klares fra gummibåd. Det blev udført med stor hjælp fra Troels Tvedebrink fra Bøjden Nor.
 Der er fældet træer omkring tårnet i Gulstav.
 Der er sat 40 fuglekasser op i Gulstav.
2. Græsning og hegn
Græsningen har ikke fungeret helt optimalt i år. Det er en kombination af for få og for unge dyr. Desuden
ville det være bedre med en anden type kvæg, som fx Dexter eller Galloway.
De mange folde fungerer heller ikke, da dyrene ikke kommer nok rundt i området. Der bliver derfor kigget
på en ny plan for græsningen, hvor dyrene kunne gå i en stor fold.
Rørskoven på højre side af gangbroen til DIO bliver trampet og ædt af køerne, og det har lange udsigter, at
den vokser op og dækker for trafikken til skjulet og på dæmningen. Derfor flyttes hegnet, så hjørnet ikke
længere er med i folden.
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3. Det Innovative Observationsskjul (DIO)
Der er problemer med kraftig opvækst af tagrør og dunhammer i vandet og på øen foran DIO, og det er
meget besværligt at beskære. Noget kan kun fjernes fra gummibåd med en kort le. Der er mulighed for at
få renoveret øen og gjort noget ved bunden i vandhullet igennem Better BirdLIFE-projektet, som FVF
deltager i.
Aluminiumspladen, der forbinder gangbroen med trappen ned til skjulet skal udskiftes med en bredere, der
ikke kommer i klemme, når folk kommer til at træde på den.
Jørn er i gang med en evaluering af DIO til AVJN og RealDania. Arbejdsgruppens erfaringer med skjulet er
vigtige og kommentarer samles af Børge, som sender dem videre til Jørn.
Der mangler en gummidut til klaplågen, så den ikke larmer så meget, når folk slipper den.
4. Gæs
Det er en vedvarende konflikt, som vi kan forvente fortsætter, så vi holder fortsat øje med situationen.
5. Facebook
Reservatets underside har kørt et års tid pga. fotokonkurrencen. Gruppen er glad for siden og vil gerne
forsøge at få mere liv i den ved at dele den og bruge den til at promovere reservatet, arrangementer etc.
6. Kommende arbejdsopgaver
 Eng-brandbæger i den nordlige ende af Nørreballe Nor
 Rydninger
o Lammebjerg
o Overdrevsengen (Gulstav)
o Tjørn og pil (Gulstav)
 Fotografering af skiltning
 Udskiftning af et knækket akrylglas i Tryggelevskjulet
 Nye sengemøbler til hytten (penge er bevilget)
 Gasanlæg til kogepladerne skal trykprøves efter bortskaffelse af køleskab
 Opretning af hegnet langs vejen til Nørreballestien (ejeren er indforstået)
 Fortsat rydning af Rosa rugosa
 Plan for skiltning i hele reservatet
 Rydning af tjørn på Store Egebjerg
 Fældning af høje træer i rørskoven ved Kinderballe Nor
 Slåning af bredder og kanal ved DIO
 Flishugning af fældede træer
 Flytning af hegnet omkring tårnet i Gulstav
 Reparation af Nørreballestien
7. Ture og arbejdsdage til kalenderen
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli.
Arbejdsdage er fortsat hver 3. lørdag i måneden undtagen januar og juli.
Desuden er der en ekstra arbejdsdag med eng-brandbæger onsdag den 18. september.
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8. Eventuelt
 Skiltning: Gruppen synes, at der mangler skiltning med ’naturreservat’, ’hund i snor’ og ’fiskeri
forbudt’. Der er mange indgange til reservatet. Derfor laves en overordnet skiltningsplan for
Tryggelev/Nørreballe, når der er overblik over den eksisterende skiltning.
 Gruppen laver et opslag til at sætte op på arbejdsdage, så besøgende er orienterede om, at der
udføres naturforvaltning den pågældende dag.

Næste planlægningsmøde:

Torsdag den 28. november (Henriks fødselsdag) hos Søren Bøgelund

Tak for et hyggeligt og blæsende møde!
Mange hilsner fra Jørn

