Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland
torsdag den 26. maj 2011
Tilstede: Anni, Peter, Børge, Per, Helle H., Poul H., Knud, Hanne, Jørgen R., Aksel, Jens, Jørgen L.,
Christina, Lissi, Helle S.
Afbud: Allan, Kirsten, Poul R.

Udførte arbejdsopgaver siden november 2010
Indsatsen bærer præg af hele tre aflysninger pga. den hårde vinter, der umuliggjorde færdsel til
og i reservaterne. Både juleåbenthus i Gulstav og Ørnens Dag ved Nørreballe Nor måtte
aflyses.
Arbejdsgruppen har dog bl.a. løst følgende opgaver:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryddet opvækst af småtræer og slået tagrør i søkanten ved Norsbjerg
Stort krat foran skjulet i Salme Nor er fældet
”Kragetræer” på øer i Tryggelev Nor er fældet
Nye folderkasser i Gulstav
Hugget genvækst af tjørn ved Næsskoven + gyvelsnapper
Rengøring af skjul og hytte
Grene ved stier klippet
Tilsyn af fuglekasser
Folderopfyldning
Der er afholdt åbent hus arrangementer i Gulstav Mose
Der er lavet en liste over maskiner og materiel i garagen
Der er afholdt et byggemøde forud for renoveringen af hytten

Orientering
Allan Gudios vikar, Iben Hove Sørensen, var inviteret til mødet, men kunne ikke deltage.
Børge orienterede om byggemødet 14/5. Arbejdet på hytten starter 15. juli. Børge udsender
en tidsplan, så man kan melde sig til diverse opgaver. Hanne og Jørgen vil gerne ”lægge
vand til” murerarbejdet og beder om, at bommen ved sommerhuset sættes for igen, hvis man
har hentet vand hos dem.
Helle H. orienterede om Nørreballe-stien, som delvist er skyllet væk i vinterens løb.
Skaderne vil blive udbedret i juni/juli.
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Orientering om Fuglenes Dag 29/5. Der er åbent hus i Gulstav Tårnet.
Gruppen har fået lov til at indkøbe to ”Gyvelsnappere”. Helle H. vil også tage dem med til
arbejdsdage i andre reservater.
Erfaring fra slåningsdagen 2010 på øerne i Nørreballe Nor: Det fungerede fint med båden,
og der er ikke helt så mange høje skræpper på Klydeøen som tidligere, så det går fremad.
Helle H. opfordrede igen til dannelse af en ”onsdagsgruppe” for dem, der har god tid på en
hverdag. Det blev besluttet at se, om den kan komme i gang under hytterenoveringen i
sommer.
Christina og Børge orienterede om Dovnsgården, som Naturstyrelsen ejer og har planer om
at rive ned, da man ikke har midler til renovering og drift. Friluftsrådet har dog stadig en pulje
penge, som de gerne vil bruge på Dovnsgården. Men det kræver en frivillig indsats.
Arbejdsgruppen vil gerne - sammen med andre organisationer - lægge en vis arbejdsindsats
ved en renovering af Dovnsgården. Helle H. tilkendegiver dette overfor Naturstyrelsen
sammen med nogle eksempler på, hvad arbejdsgruppen gerne vil bruge gården til fremover.

Arbejdsopgaver det næste halvår
Renoveringen af hytten er den store opgave,
men der er altid større og mindre opgaver med naturpleje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering og udvidelse af hytten
Slåning af øerne i Nørreballe Nor
Slåning af opvækst på Lammebjerg
Rydning af tjørn på bankerne St. Egebjerg og Fårebanke
Opvækst af tjørn og slåen hugges eller rives op med Gyvelsnapper
Afbrænding af forskellige kvasbunker (pas på pindsvin)
Slåning af ”frølommer” i Gulstav Mose
Hegnstråde løsnes før vinter
Styning af træer ved p-plads Nørreballe samt Gulstav Mose
Åbent Hus arrangementer i Gulstav samt de faste opgaver med fuglekasser og foldere

Tak for en dejlig aften i fugleskjulet!
Referent: Helle Hjorth

Kalender sommer/efterår 2011

Sydlangeland
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18. juni

Botanikdag i Gulstav Mose kl. 9
Aksel og Marie-Louise fortæller om mosens planter på en rundtur.
Evt. leslåning om eftermiddagen.

16. juli

Arbejdsdag kl. 9. Nu starter renoveringen af hytten. + Naturpleje

20. august

Arbejdsdag kl. 9. Renovering af hytten, naturpleje

17. sept.

Arbejdsdag kl. 9. Øerne slås og afbrændes

15. oktober

Arbejdsdag kl. 9

19. nov.

Arbejdsdag kl. 9. Hegnstråde løsnes

Arrangementer i Gulstav Mose:
5. juni

Åbent hus i Gulstav-tårnet

7. august

Åbent hus i Gulstav-tårnet

21. august

kl. 6-13: Tårnenes Dag

4. sept.

Hvepsevågens Dag

24. sept.

Fugletræk over Sydlangeland (Iben - fortsætter i Tryggelev Nor)

2. oktober

Åbent hus i Gulstav-tårnet

6. nov.

Åbent hus i Gulstav-tårnet

4. dec.

Juleåbent i Gulstav-tårnet

Næste planlægningsmøde i Arbejdsgruppen:
Torsdag 3. november kl. 18.00 (formentlig hos Christina)

