Fugleværnsfonden, den 21. juni 2017
Referent: Hanne Havemose

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland
Torsdag den 15. juni 2017
Til stede: Børge, Christina, Claus, Else, Hanne, Jørgen, Henrik F., Henrik M., Lissi, Poul, Vibeke samt MarieLouise, Jørn og Hanne fra sekretariatet (M-L, JL, HH).
Afbud/ikke til stede: Bent S. (orlov), Inga, Jens, Jette, Jørgen, Kaj, Karin, Per, Søren, Torben

Vi startede med en fælles besigtigelse hele vejen rundt om Tryggelev Nor. Det efterfølgende møde blev
traditionen tro holdt med grill ved hytten i næsten sommervejr med overhængende fare for regn (der aldrig
rigtig blev til noget).

M-L havde Jørn (som er ny biolog i FVF) og Hanne (kommunikationsmedarbejder) med. De indledte med at
præsentere sig selv. Derefter fortalte M-L om sidste nyt fra sekretariatet og den store istandsættelse af
Fuglenes Hus, som stadig ikke er helt færdig. Hun opfordrede alle til at kigge forbi Naturbutikken, og se
hvor flot den er blevet.
1/Udførte opgaver siden sidst










Afbrændt bunker på øer og på Stenbækbakken.
Brombær på Stenbækbakken er slået og brændt.
Buske på Timianbanken er ryddet og tyndet (ved pumpen).
Hybenroser ved Hesselbjerg (gentages).
Sjapområdet foran gangbroen på Nørreballestien er udbedret.
Gelænder på broer i Nørreballe (gentages).
Tårnet i Gulstav Mose er spændt efter/smurt.
Stierne er klippet (gentages).
Søren har slået græs i Gulstav Mose. For at holde rydninger ved lige fra EU-LIFE projektet.
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2/ Kvæg og hegn
Hegnet i Tryggelev Nor er repareret efter stormfloden i vinters. Græsningen går som de forrige år med
samme antal dyr, med undtagelse af den lille 3-høje fold, hvor der grundet problemer ved udbinding kun
går 3 stude. Claus og M-L finder en midlertidig løsning på det, blandt andet åbnes der op med led, for at
Lars Chr.’s dyr kan gå ind i tagrørene i stedet for 3-høje kvæget. Claus undersøger muligheden for Dexterkreaturer i fremtiden.
Derudover skal kvægene snart lukkes ind i Gulstavfolden (normalt omkring den 1. juli), så de kan supplere
de vilde hestes græsning. Leddene skal bare åbnes, så går de ind.

2/ Ræv og mink (Minkgruppen beretter)
Minkgruppen består af Henrik, Børge og Claus, som fortalte at der ikke har været held med at fange mink
siden sidst i Nørreballefælden.
Der blev også talt om ræve, som fortsat huserer i området. M-L vurderede, at det ville være godt med en
aftale om ræveregulering. Søren Ring er koordinator på dette fra sekretariatet.
3/ Gulstav Mose og plejeplan
M-L orienterede om LIFE-projekt i Gulstav Mose (tovholder er Søren Ring), som har fundet penge til en
plejeplan. Søren er pt. i gang med at indhente underhåndsbud. Plejeplanen forventes færdig i år. Gruppen
vil løbende blive orienteret, så de evt. kan komme med relevante input. Claus tager det firma, som får
opgaven, på en rundvisning i Gulstav Mose.
4/ ATV og Rosa rugosa
Den manglende servostyring gør det svært at betjene ATV’en, og der kunne også godt bruges en
anhænger/trailer. Der opfordres til at flere bruger den (fx Claus, Henrik). Men den må kun bruges i
forbindelse med arbejdet i reservatet! Opbevaringen hos Inga fungerer fint.
Torben fra arbejdsgruppen har ryddet op i værktøjet, og Børge har indkøbt passende kasser dertil.
Derudover er der indkøbt briller og høreværn. Alt sammen opmagasineres hos Inga.
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4/ Øerne
Henrik Mørup og M-L orienterede. FVF har modtaget fondsmidler til renovering af øer ved Tryggelev Nor.
To øer skal renoveres. Grusmaterialerne tippes af på den store p-plads. Derudover laves der et permanent
vadested (på bagsiden af klydeøen) for nemmere at kunne komme over. Der skal bruges 1 uges tid til at
gennemføre samt evt. et par dage ekstra til hjerteøen. Opstart forventes at blive i august. M-L kunne tilføje
at alle tilladelser er på plads, og at det bliver spændende at se, hvordan de virker i sensommeren samt i
ynglesæsonen til næste år.
5/ Det Innovative Observationsskjul
M-L orienterede. Den foreslåede placering tæt ved p-pladsen er blevet afvist af Kystdirektoratet. Skjulets
udformning er derfor gjort mindre, og der er sendt en anke. Derudover er der også sendt en ny ansøgning
med forslag til en ny placering. Fredningsnævnet har dags dato givet tilladelse til begge placeringer.
Svendborg Kommune har givet deres tilladelser og nu mangler vi Langelands Kommunes afgørelse.
Tidsplanen er efterhånden blevet temmelig presset, men hvis alt går vel, vil der være indvielse til slut
oktober, hvor sekretariatet gerne modtager al den hjælp vi kan få!

7/ Kommende opgaver












Rydning af genvækst på diget ved pumpen og afbrænding af bunker (gentages).
Reparation på hytten, inklusiv musetætning (indkøb af madrasser refunderes af FVF)
Træer på nordsiden af tårnet skæres/stynes
Stier slås fortsat
Stien mod Salmeskjulet slås/ryddes
Sten på dæmning til Langebro i løbet af efteråret
Stendynge på markvej fjernes. M-L undersøger hvem ejermanden er.
Hybenroser ved Hesselbjerg
Gelænder på broer ved Nørreballe
Slåning af Nørreballestien igen (hen over sommeren)
Tårnet i Gulstav Mose smøres færdigt.
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8/ Evt.
-

Gruppen ønsker fortsat genoptryk af folderen da der ikke er flere.
Børge efterlyser numre af Fugle & Natur. Hanne lovede at bringe det videre, og opfordrede
samtidig til at kontakte DOF’s sekretariat (igen).
Lissie og Christina holder et sabbatår, grundet årenes gang og ombygning 

Til kalenderen:
Ture:
6/8 Gulstav + Tryggelev
3/9 Gulstav + Tryggelev
16/9 Gulstav
17/9 Tryggelev
1/10 Gulstav + Tryggelev
Lørdags arbejdsdage kl. 9.00 (3. lørdag i hver måned):
19/8
16/9
21/10
18/11
16/12
Næste planlægningsmøde er torsdag den 23. november kl. 18.00 hos Jørgen og Hanne i Odense.
Tak for et godt møde og et besøg i jeres vidunderlige reservat!
Sommerhilsner fra M-L, Jørn og Hanne
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