Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland
torsdag den 24. maj 2012
Tilstede: Bent L., Bent S., Hanne, Jørgen R., Helle S., Peter, Poul H., Lissi, Børge, Per,
Jens, Jenny og Helle Hjorth (HH) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF)
Afbud: Aksel, Allan, Anni, Antonio, Christina, Gorm, Gurli, Henrik, Jørgen L., Knud, Poul R.,
Vibeke og Jesper

En smuk, vindstille aften startede med at de tre nye rovfugleplancher lynhurtigt blev sat op på
hyttens nordlige side, så nu mangler blot skodder og udhæng på renoveringen af hytten.
Udførte arbejdsopgaver siden november
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Renovering af hytten samt trappen, oprydning på pladsen omkring hytten
Grene fra styning er fjernet fra p-pladsen i Nørreballe
Opvækst foran Salme-skjulet er klippet
Minkfælde opsat og tilset hver dag i en periode i vinter
Strandrensning
En bræmme af tagrør og frølommer er ryddet i Gulstav
Kortbord Nørreballe oprettet efter hærværk
Udsigtshuller ved sti til skjulet Tryggelev Nor
Nørreballestien er tjekket og paller udlagt ved mudret forløb
Tilsyn med fuglekasser
Opfyldning af foldere og tjek af skjul
Der er afholdt åbent hus arrangementer i Gulstav Mose hver måned, undtagen januar
Lissi har dannet et hverdagshold, som har ryddet birk og slåen

Den 17. marts blev der ryddet en ca. 3 meter bred og 30 meter lang bræmme af rørskov i
kanten af Gulstav Mose, hvor hestene tramper en bred sti. Formålet er at få mere plads til
hestesti og orkideer. Søren Bøgelund (nabo i Gulstav Mose) har henstillet, at dette arbejde
foretages om efteråret, i stedet for foråret, hvor det forstyrrer rørdrummen.
Nyt fra sekretariatet
Orientering om det ansatte personale på Fugleværnsfondens sekretariat i Fuglenes Hus,
København: Biolog Søren F. Hansen er fratrådt sin stilling med virkning fra den 1. marts, og
sekretær Ingrid Hostrup Pedersen går på efterløn den 1.juni.
Arbejdsdage og ture – er niveauet passende?
Arbejdsgruppen er nu på 26 medlemmer. Det sætter tanker i gang, om potentialet udnyttes
godt nok. Er arbejdsdagene rigtigt fordelt, når der måske er mest brug for arbejdskraft tidligt
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forår og om efteråret, hvor vi ikke forstyrrer ynglefuglene? Er arbejdsdagene og turene i
januar/februar for barske?
Det blev besluttet, at vi afholder DOBBELTE arbejdsdage i september/oktober, hvor der er
mange naturplejeopgaver. Dagene varsles i god tid, og de lægges ind i kalenderen (se
bagerst i dette referat). Man kan deltage lørdag eller søndag eller begge dage. Helle H. vil
være til stede på begge dage.
Angående åbent hus arrangementerne i Gulstav Mose, som er første søndag i hver måned
undtagen juli og januar, så vil de blive ændret til 2 timer i tårnet i Gulstav og 2 timer i
Tryggelev/Nørreballe. Turbeskrivelser og planlægning aftales nærmere. Måske skal der også
laves nye plakater til gadeskiltene?
Hverdagsarbejdsdage
Lissi har afholdt en hverdagsarbejdsdag, og vil også fremover invitere ”arbejdsfrie”
medlemmer af arbejdsgruppen til disse. Lissi har en liste med opgaver, som er vigtige, men
ikke alt for fysisk krævende. Planen er at arbejde om formiddagen, nyde madpakken, og evt.
se på fugle sammen om eftermiddagen.
Hjælpehold udsendes til sønderjysk højmose
Egon, som er frivillig i Fugleværnsfondens reservat Søgård Mose syd for Åbenrå, indkalder til
”Store Klippedag” i september. Det drejer sig om at rydde små birketræer i den fine højmose.
En delegation fra Sydlangelands arbejdsgruppe vil deltage som hjælpere, gerne i forbindelse
med noget fuglekigning i det sønderjyske. Nærmere invitation til dette udsendes senere.
Nogle arbejdsopgaver det næste halvår
Åbent hus arrangementer, klippe grene ved stierne, diverse rydningsopgaver på overdrev og
lidt i rørskov og en simpel gangbro over renden på engen vest for pumpestationen
genetableres. Styning af popler i Gulstav og Nørreballe og flishugning til bålplads i Gulstav,
som forbedres. Slåning af opvækst ved Norsbjerg. Fældning af ”kragetræer” i Tryggelev
østsiden. Vejrbidte piktogrammer skiftes.
Helle H. har en liste, som løbende opdateres med opgaver for arbejdsgruppen. Sig til, hvis I
vil se listen.
Værktøj/redskaber
”Gyvelsnapperne” – de canadiske contractigators som er eminente til at rive mindre træer op
med, er det endnu ikke lykkedes at skaffe fra Niels Åmand. Hvis vi kan skaffe en model, kan
de gamle smede i Hudevad måske lave nogle nye til os. Helle H./Børge går videre med
dette.
De to nye medlemmer Jesper Christensen og Jenny Lynch bydes hjerteligt velkommen i
gruppen!
Tak til til ”Fru Bent S” for skønne muffins til aftenkaffen på stranden!
Referent: Helle Hjorth
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på Sydlangeland
Kalender sommer/efterår 2012 – Vær beredt, skriv datoerne i din kalender!

Dato:
6. juni
16. juni

Aktivitet:
Åbent hus Gulstav
Arbejdsdag

17. juli

Lissi’s hverdagshold

5. august
18. august

Åbent hus Gulstav
Arbejdsdag

2. september
15. september
16. september

Åbent hus Gulstav
Arbejdsweekend – tag en eller to dage
Arbejdsweekend – tag en eller to dage

7. oktober
20. oktober
21. oktober

Åbent Hus Gulstav
Arbejdsweekend – tag en eller to dage
Arbejdsweekend – tag en eller to dage

4. november
8. november
17. november

Åbent Hus Gulstav
Planlægningsmøde om aftenen
Arbejdsdag

2. december

Juleåbent Gulstav

Bemærk, der indkaldes til alle arbejdsdage og til planlægningsmødet den 8. november.
Åbent hus ændres muligvis til Gulstav/Tryggelev.

