
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland 

torsdag den 4. november 2010 
 
Tilstede: Christina, Bent L, Bent S, Hanne, Jørgen R, Helle S, Henrik, Peter, Poul H, Gorm, 
Lissi, Børge, Jørgen L, Aksel, Allan, Per, Helle H 
 

Afbud: Anni, Antonio 
 
 
Udførte arbejdsopgaver siden juni  
 

• ”Botanisk Dag” i Gulstav Mose 18/6 – var en stor succes, og ønskes gerne gentaget 

• Årets store opgave, renovering af hytten startede 16/7 og pågår pt. 

• Opvækst på ”Hjerteøen” er rykket op – manuelt 

• Fiskeørnepæl er forsøgt oprettet 

• Poppel ved Nørreballe er stynet, grene ved stier er klippet, pumpehusplads er ryddet 

• Tilsyn af fuglekasser, opfyldning af foldere 

• Der er afholdt åbent hus arrangementer hver måned i Gulstav Mose 
 

 
Indkaldelser og fremmøde  
Orientering ved Helle H om seneste arbejdsdag, der måtte ”omkalfatres” fra lørdag 15/10 til 
hverdagene i ugen efter. Organiseringen af arbejdsdagene er ikke altid nem, der kan møde 
et sted mellem 5 - 15 personer, som alle skal have en meningsfyldt opgave. Den humane 
konklusion er, at gruppen ”må gøre det så godt vi kan”. 
Kirsten vil pga. travlhed gerne meldes ud af gruppen.  
Bjørn, som aldrig har deltaget, er meldt ud. 
 
Funktioner og ansvar 
Kort gennemgang af ”banderne”. Folderbande, fuglekassebande, turbande fungerer perfekt. 
Øbanden, som skal organisere slåning af øerne i Nørreballe Nor er ikke eksisterende, og det 
gav lidt besværligheder under arbejdsdagen i september. Men da opvæksten på øerne bliver 
mindre og mindre, løser problemet måske sig selv. 
 
Maskinparken i garagen trænger til en kærlig hånd og opmærksomhed. F.eks. har vi en 
flishugger som ikke bliver brugt. Den hører til Ferrarien. Bent L melder sig på banen igen til 
vedligehold af maskinerne, i det omfang, han kan holde til det. Det er aftalt, at Helle H giver 
besked, når der er maskiner/udstyr som skal kigges på. Bent får en nøgle fra Børge.  
 
Helle H opfordrede igen gruppen til at organisere hverdags-arbejdsdage med mindre 
naturplejeopgaver, som på forhånd er defineret.  
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Nogle arbejdsopgaver det næste halvår – såfremt vinteren er os  nådigt stemt 
 

• Renovering af hytten – fortsat. Beklædning på vægge og lofter samt gulv 

• Hegnstråde løsnes inden vinter  

• Rydning af tjørn på overdrev i Salme Nor (Aksel udviser, hvad der skal fældes) 

• Flishugning og udbringning af flis på Nørreballestien, hvis muligt 

• Rydningsopgaver: birk ved Hesselbjerg, slåen på Lammebjerg, tjørn i Salme Nor 

• Trappen ned til hytten udbedres med store, flade sten 

• Snogehøj ved hytten udbedres og nye etableres 

• Åbent Hus arrangementer Gulstav – den første søndag i hver måned kl. 10 - 14 
 

 
En mår eller mink hærger hytten og har flået den isolering i stykker, som er sat op ifm. 
renoveringen. Børge vil ikke lukke vægge og gulv før dyret helt sikkert er ude, og låner en fælde 
eller to af Naturstyrelsen. Når fælderne er opsat, tilses de dagligt af Gorm.  
 
Da hytten hver vinter er voldsomt plaget af mus og deres efterladenskaber, præsenteredes en 
ny ”fangspand” som vil blive opstillet i hytten i vinterhalvåret. Der lægges giftkorn i spanden, og 
døde mus skal i affaldsspanden. Hvis de efterlades udenfor hytten, kan de forgifte rovfugle. 
 
To ”gyvelsnappere” er bestilt, men er i restordre.  
 
Ørnens Dag 2012: Der var enighed om ikke at deltage med et arrangement ved Nørreballe 
Nor, da Ørnens Dag er 19/2, og det er sandsynligt at noret er frosset til på det tidspunkt = 
ingen havørne. 
 
Evt. 
Helle H orienterede om Fugleværnsfondens økonomi. Det er sparetider, og efter lidt 
eftertænksomhed hostede Børge, hvorefter dagens bemærkning faldt fra Per: ”Sikke du 
hoster, Børge, du får lige et testamente med hjem!” 
 
Børge takkede de i gruppen, som hjælper med at sælge DOFs fuglepins på Åbent Hus 
dagene, gruppen er topscorer i salget af fuglepins! 
 
 
Trollö: 
Christina inviterer igen gruppen med til Trollö. Foreløbig dato: fra torsdag 3/5 til tirsdag 8/5. 
Turen er i skrivende stund fyldt op. 
 
 
Tak til Christina for husly og et fantastisk hyggeligt arrangement med bortsch og skøn 
æblekage! 
 
Referent: Helle Hjorth 
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på Sydlangeland 
 
 Kalender vinter 2011 / forår 2012 
 
 
Julespecial 4. december:  
 Julehygge i tårnet og på bålpladsen. Gløgg, æbleskiver og cowboykaffe?  
 eller, hvis hytten er færdig, forlægges arrangementet hertil.  
 ALLE opfordres til at give en hånd med. 
 
 
Åbent Hus i fugletårnet i Gulstav Mose søndage kl. 10-14: 
  1. januar(??), 5. februar, 4. marts, 1. april, 1. maj, 6. juni 2012 
 
 
Tårnet i Gulstav Mose vil også være bemandet på:  
 Fuglenes Dag (slut maj) 
 
 
Arbejdsdage lørdage: 
 19. november, 21. januar, 18. februar, 17. marts, 21. april, 19. maj, 18. juni 

Herudover kan ”bandelederne” indkalde til andre arbejdsdage 
 
 
Næste planlægningsmøde:  

• torsdag den 24. maj om aftenen ved hytten  
 
 
 


