Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland
torsdag den 4. november 2010
Tilstede: Jens, Hanne, Jørgen R., Henrik MP., Christina, Lissi, Peter, Poul H., Allan, Bent L.,
Per, Børge, Aksel, Helle S., Helle H.
Afbud: Poul R., Jørgen L.

Udførte arbejdsopgaver siden juni 2010
Slåningen af øer i Nørreballe Nor foregik 21. august. Gruppen havde virkelig god nytte af den
nyindkøbte gummibåd, som fragtede folk og materiel frem og tilbage, så man slap for at kravle i
mudder. Tak til Elise for ”færgen”.
Det var ikke muligt at brænde det afslåede, så det ligger stadig i bunker på øerne. Til gengæld
viste det sig, at vegetationen på Klydeøen, som er den mest bevoksede, er blevet mere spredt
siden 2009, så det går fremad. Der er håb om, at slåningen med tiden bliver overflødig, fordi
gæs og kreaturer kan holde bevoksningen nede.
Ligeledes opleves succes med den opsatte ørnepæl: Flere gange er fiskeørn set jagende fra
pælen, eller spisende bytte på platformen. Dog med et nervøst blik opad, for havørnen vil gerne
snuppe byttet fra fiskeørnen.
Også Aksels arbejde med at slå ”lommer” i rørskoven i Gulstav har givet resultat: Der er nu en
fin lille bestand af den fine vandplante almindelig blærerod i en af lommerne.
Andre udførte opgaver er bl.a.:

•

Eksportbanden har bygget bænke og en lille bro i FVF’s sønderjyske reservat,
Søgård Mose.

•
•
•
•
•
•
•
•

Reparationer på hytte og Tryggelev skjulet + skrivepult opsat
Slåning under fårehegnet og udkigshuller i tagrørene
Rydning omkring Salme-skjulet
Rydning af rosa rugosa
Rydning af tjørn på overdrev
Oprydning efter fældning på overdrev ved Stenbækken
Tilsyn af fuglekasser
Der er afholdt åbent hus arrangementer hver måned i Gulstav Mose
Et medlem af arbejdsgruppen, Gorm M., har fået tilsendt en kasse foldere, og hjælper nu
Hanne og Jørgen med at fylde folderkasserne i Tryggelev Nor.
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Forslag og ideer
Henrik Mørup-Petersen, som for fem år siden udarbejdede en plejeplan for Tryggelev Nor, vil
nu revidere denne, og deltog i mødet med nogle forslag til opgaver for arbejdsgruppen.
Henrik vil gerne have afgræsset engen nedenfor Norsbjerg, og det arbejder han og Helle H.
videre på. Da området er temmelig tilgroet og ligger hen som brak, vil arbejdsgruppen slå
med leer, kratryddere og evt. fingerklipper i vinter.
Henrik vil gerne have en liste over maskiner og materiel, som gruppen har i den lejede
garage. Helle H. laver listen.
Affødt af en snak om materiel blev det diskuteret, hvilke maskiner gruppen har brug for, eller
om man skal ønske sig en større maskine, der f.eks. er egnet til at slå stier og hegn. Helle H.
anførte, at slåningen af reservatets stier af hensyn til publikum skal ske helt regelmæssigt,
som det sker nu med en entreprenør. Har frivillige mulighed for at bruge så mange timer tre
gange i løbet af sommeren på at slå stier, P-pladser og omkring skjul og pumpehus?
Men der er brug for at transportere folk og værktøj rundt i reservatet. Børge vil indrette
Ferrariens ”påhængsvogn”, så den bliver mere velegnet til formålet.
Børge efterlyste en ”botanisk kursusdag” for arbejdsgruppen, så en viden om planter også
kan videreformidles på Åbent Hus arrangementerne. Det var der stor interesse for, og Aksel
vil gerne undervise. Vi finder en dag i maj/juni.
Hanne efterlyste nogle mindre anstrengende arbejdsopgaver på arbejdsdagene. Helle H.
forsøger at tage hensyn til det, når arbejdsopgaverne planlægges.
Helle H opfordrede gruppen til at etablere en ”hverdags-bande”, som kan arbejde med
mindre naturplejeopgaver. Helle hjælper gerne med en liste over disse opgaver.
Åbent Hus arrangementerne i Gulstav Mose bliver fremover kl. 10-14, da de besøgende
kommer i to tempi: før og efter middag.

Arbejdsopgaver det næste halvår

•
•
•

Slåning af eng og overdrev ved Norsbjerg

•
•
•
•
•

Folderkasser Gulstav skiftes

Tag og hytte renoveres (Børge leverer tegning, Helle H. søger myndigheder)
Rydningsopgaver: genvækst på overdrev, rosa rugosa, tagrør (hvis isvinter), styning af
træer, birk ved Hesselbjerg, slåen på Lammebjerg, udkigshuller
Maling ved døren i Tryggelev Skjulet
Snogehøj ved hytten udbedres og nye etableres
Afbrænding af forskellige kvasbunker (pas på pindsvin) og bunkerne på øerne
Åbent Hus arrangementer Gulstav og Ørnens Dag
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Andre tiltag
Trollö:
Christina inviterer gruppen (max 10 pers.) med til Trollö igen i april/maj 2011, nærmere
følger.
Monnet:
De, der har lyst, opfordres til at deltage i naturplejedagen på strandengen Monnet på
Tåsinge 27/11. Poul R. står for arrangementet, du kan tilmelde dig på tlf. 2324 5613.

Tak for en god og hyggelig aften – tak for jeres indsats!
Referent: Helle Hjorth

Kalender vinter 2010 / forår 2011

Jule special 5. december:
Julehygge i tårnet og på bålpladsen. Gløgg, æbleskiver og cowboykaffe.
Turbanden planlægger, Helle H. sender materiale til medier.
ALLE opfordres til at give en hånd med.
Åbent Hus i fugletårnet i Gulstav Mose søndage kl. 10-14:
2. januar, 6. februar, 6. marts, 3. april, 1. maj, 5. juni 2011
Ørnens Dag søndag den 20. februar 2011 kl. 10-14 i Nørreballe Nor
Jens og Børge deltager i orienterende møde i DOF Fyn. Peter og Helle H. deltager på
dagen. ALLE opfordres til at møde op og hjælpe med at formidle Langelands havørne
til de besøgende.
Tårnet i Gulstav Mose vil også være bemandet på:
Fuglenes Dag (slut maj)
Tårnenes Dag 21. august
Hvepsevågens Dag (slut august)
Arbejdsdage lørdage:
20. november, 15. januar, 19. februar, 19. marts, 16. april, 14. maj, 18. juni
- Herudover kan ”bandelederne” indkalde til andre arbejdsdage

Næste planlægningsmøde

•

torsdag den 26. maj om aftenen ved hytten

