Fugleværnsfonden, den 29. 11. 2016
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland
torsdag d. 24. november 2016
Til stede: Børge, Else, Hanne, Jørgen, Henrik Mørup, Jette, Per, Torben, Vibeke, Marie-Louise (M-L
fra FVF sekretariat).
Afbud: Bent S. (orlov), Christiana, Claus, Henrik F., Jørgen, Lissi.

Tusind tak til Hanne og Jørgen, som lagde hus til. Tak til Vibeke for kage!
Velkommen til de to nye medlemmer i gruppen Vibeke Sørensen og Torben Lindegaard :o)
1/Udførte opgaver siden sidst









Øer slået og afbrændt i bunker.
Rydning/tynding af buske på Timianbanken, ved pumpen (gentages).
Hybenroser ved Hesselbjerg (gentages).
Nørreballestien slået flere gange.
Slået under hegn, småreperationer på hegnet.
Udløbsrør i havet rettet op.
Salmeskjulet færdigrenoveret.
Nørreballestien drænet.

Tryggelev Nor. Foto M‐L

2/ Mink (Minkgruppen beretter)
11 mink er fanget i Gulstav Mose, 1 i Nørreballe Nor. Gruppen fortsætter det vigtige arbejde med
at bekæmpe den invasive art for at sikre de jordrugende ynglefugles succes.
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3/ Gulstav Mose
Som opfølgning på EU Life‐projektet skal der løbende laves nedskæring af vedplanter og slås
tagrør i lommer ud mod vandet, dette som supplement til græsningen. Søren Bøgelund (nabo) har,
overfor Børge, meddelt, at han gerne vil være med i arbejdsgruppen med fokus på Gulstav Mose.
4/ATV og hybenroser
ATV’en er under omregistrering til traktor. Gruppen ytrede stor taknemmelighed overfor
maskinen som gør, at de nu kan klare langt flere opgaver og langt mere effektivt.
5/ Salmeskjulet
Salmeskjulet er færdigrenoveret. Det system, hvor der er klaplåger foran vinduerne fungerer
desværre ikke optimalt, da de larmer og er svære at ”låse fast i loftet”. Der skal på et tidspunkt
findes en bedre løsning.
5/Nørreballestien
Er fortsat i gang med at blive udbedret på flere strækninger også foran gangbroen. ATV’en og
naboens marksten hjælper godt på vej.
6/Støj fra naboens mark
Der er opstillet et støjende anlæg for at holde fuglene væk fra en nabomark. Det kan høres langt
væk og er meget forstyrrende. Kommunen er underrettet. Gruppen bedes holde øje med
udviklingen.
7/Øerne i Nørreballe Nor
Øerne er igennem årene eroderet, og det er nu tid til at forstærke dem og føre dem tilbage til
deres oprindelige størrelse, således de ikke forsvinder. Mørup har allerede lavet beregninger, og
priser er i gang med at blive indhentet. Børge måler vanddybde efter aftale med Mørup. Det
forventes, at øerne bliver restaureret sensommeren(august) 2017.

Ø-arbejdsdag. Foto: M-L
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8/ Opbevaring af arbejdsudstyr
Inga, som ejer fårene i Tryggelev Nor, har sagt ja til at stille et hjørne af sin lade til rådighed for
fondens grej. Således fjernes det fra Kenneths garage.
9/ Det Innovative Observationsskjul
Fugleværnsfonden er i gang med et helt nyt og banebrydende projekt om at få udviklet en
prototype af en ny slags observationsskjul. Skjulet gør, at man kommer helt tæt på fuglelivet, vel
og mærke uden at forstyrre. Gruppen blive løbende orienteret om projektet.
10/Organisering af arbejdsopgaver
Børge kalder som vanligt ind til lørdagsarbejdsdage, Lissi er fortsat tovholder på dem, som
arbejder om tirsdagen (tirsdagsgruppen). Tirsdagsgruppen har haft en del sygdom i det forløbende
halvår. Efter aftale med Lissi vil tirsdagsholdet tage sig af bakkerne/overdrevsarealer omkring
Salme Skjulet, og det overdrev som blev tyndet for tjørn i Natura2000‐projektet. Alle
gruppemedlemmer opfordres til at orientere sig i Helle Hjorts liste over løbende opgaver, som kan
løses løbende.
Kommende opgaver
 Rydning af genvækst på diget ved pumpen + afbrænd bunker.
 Afbrænding af bunker på øer og på Stenbækbakken.
 Brombær på Stenbækbakken slås og brændes.
 Rydning/tynding af buske på Timianbanken(ved pumpen).
 Hybenroser ved Hesselbjerg.
 Udbedring af sjapområdet foran gangbroen(put hønsenet på!) på Nørreballestien(rør +
stabilgrus).
 Gelænder på broer i Nørreballe.
 Hytten: reparationer/musestop, alle gasanlæg fjernes (køb også nye madrasser).
8/ Evt.
‐ NaturErhvervstyrelsen har bevilliget penge til en fangfold og kvægvandingsstation i den
nordligste fold ved Hesselbjerg.
‐ Jettes Minishop bør have turfoldere (Hanne og Jørgen).
‐ Børge vil gerne have tilsendt gamle blade(Fugle&Natur og Årsskrifter), Hanne Havemose.
‐ Planlægning af ræveregulering kan igangsættes af arbejdsgruppen. Søren Ring er
koordinator på dette fra sekretariatet.
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Ture:
Kører som det plejer i 2017. Børge og Allan koordinerer.

Lørdags arbejdsdage kl. 9.00 (3. lørdag i hver måned):
Lørdag den 21. januar
Lørdag den 18. februar
Lørdag den 18. marts
Lørdag den 15. april
Lørdag den 20. maj
Lørdag den 17. juni
Næste planlægningsmøde er torsdag den 15. juni fra kl. 15:00 til besigtigelse og grill og møde kl.
18:00 i reservatet/Tryggelev Hytten.
Tak for et rigtig godt møde og endnu en gang tak for forrygende forplejning.
God Jul & Godt Nytår!
De bedste hils fra M-L
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