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Fugleværnsfonden, den 20. juni 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland 

onsdag den 18. juni 2014 
 
Til stede: Bent L., Børge, Christina, Hanne, Jørgen R., Helle, Jørgen L., Knud, Lissi, Per, Peter, Kaj, 
Marie-Louise (fra FVF sekretariat). 
 
Afbud: Allan, Bent N., Henrik, Jens, Poul H. 
 
I øvrigt manglede: Anni, Antonio, Gurli, Jenny, Jesper (syg). 

 

Vi mødtes kl. 15.00 ved hytten i Tryggelev Nor, hvorfra vi begav os på besigtigelse i hhv. Salme Nor 
og ved Trehøje. På besigtigelsen blev naturplejen drøftet, herunder græsningstryk og hvilke 
vedplanter som skal holdes nede i de lysåbne flader. Omkring kl. 17.30 gik vi tilbage til hytten, hvor 
planlægningsmødet blev afholdt med grillmad og fantastisk udsigt.  
 

 
Fotograf: Claus Dalsgaard 

 
1/Udførte opgaver siden sidst 
 

 Tremme i klaplåge ved Trehøje repareret 

 Træ skåret op i den nordligste del at Tryggelev 

 Rydning i Salme Nor 

 Der er slået rundt om græsset 

 Stier er slået 

 Slået under tråden 

 Nørreballestien drænet på våd strækning 

 4 mink fanget i Gulstav Mose 
 
2/ Bekæmpelse af mink 
Børge og Claus har meldt bekæmpelsen af mink til Naturstyrelsens minkprojekt. Der er lånt 
minkfælder af styrelsen, og der er fanget 4 i Gulstav (givetvis en familie). I Nørreballe er der ikke 
fanget nogen, men en af de faste besøgende i reservatet har observeret en voksen og en unge. 
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3/ N2000 projekt 
M-L orienterede om, at der er søgt penge til rydninger af to områder hhv. et overdrev i Salme Nor 
og et område i Tryggelev Nor tæt på Præsteskoven. Det skal sikre, at kvæget har adgang til at 
græsse overalt i foldene. 
  
4/ Temagrupper 
 

 Ved lørdagsarbejdsdagene lægges der vægt på at pleje Nørreballe Nor herunder øerne 

samt holde publikumsfaciliteter ved lige herunder Tryggelevhytten. Børge kalder som 

vanligt ind. 

 Hverdagsholdet holder fokus på Salme Nor (Salme Nor gruppen). Lissi er tovholder. 

 Redekassegruppen. Per Havlit er tovholder. 

 Foldergruppen. Hanne og Jørgen er tovholdere, men andre må også meget gerne holde øje 

med at der er foldere og fylde op ved behov. 

 Åbent Tårn-gruppen. Børge er tovholder og assisteres af især Kaj og Peter. 

 Gulstav Mose. Der laves en fast arbejdsdag ved Gulstav Mose i september-oktober hvert 

år. Børge og Claus er tovholdere. 

 Minkgruppen. Børge og Claus er tovholdere (muligvis med hjælp fra en Henriette, 

fotograf). 

 
5/Et passende niveau for Åbent Tårn-dage. 
Åbent Tårn-dagene ligger fast for resten af året. Der er 3 Åbent Tårn-dage tilbage, hvor det alene 
er arbejdsgruppen, som står for arrangementet (3.august, 7. september, 5.oktober) se også punkt 
6. Ved vores planlægningsmøde i november drøftes det, hvor mange tårndage der skal ligge i 
2015, det skal muligvis reduceres i forhold til de foregående år, da det er en stor og bindende 
opgave for gruppen. 
 
6/ Kommende Åbent Tårn-dage og ture: 
 
Aftentur ved Tryggelev Nor    lørdag den 14. juni kl. 19 - 22 Allan 
De Vilde Blomsters Dag - Gulstav Mose    søndag den 15. juni kl. 10 - ca. 14 Allan 

 
Sommertur ved Tryggelev Nor    onsdag den 2. juli kl. 10 - ca. 12 Allan 
 
Åbent Hus Gulstav Mose     søndag den 3. august kl. 10 - 12 Arbejdsgruppen 
Tryggelev Nor     søndag den 3. august kl. 13 - 15 Arbejdsgruppen 
 
Hvepsevågens Dag - Gulstav Mose    søndag den 7. september kl. 10 - 12 Arbejdsgruppen 
Mød en fiskeørn - Tryggelev Nor    søndag den 7. september kl. 13 - 15 Arbejdsgruppen 
Mød en fiskeørn - Nørreballe Nor    lørdag den 20. september kl. 10 - 13 Allan 
Fugletræk over Sydlangeland    søndag den 21. september kl. 10 - 13  Allan 
Fugletræk over Sydlangeland    søndag den 21. september kl. 13 - 15 Allan 
 
Trækfugle på Sydlangeland - Åbent Hus    søndag den 5. oktober kl. 10 - ca. 12 Arbejdsgruppen 
Ænder, gæs og ørne - Tryggelev Nor    søndag den 5. oktober kl. 13 - ca. 15 Arbejdsgruppen 
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7/Kommende arbejdsdage og opgaver 
Der er arbejdsdage hver 3. lørdag i måneden kl. 9.00 undtagen juli og december: 
Lørdagene den 16. august, 20. september, 18. oktober, 15. november. 
 
Opgaver som prioriteres det kommende halvår: 
- Reparation af bænke 
- Bekæmpelse af Bjørneklo 
- Færdiggørelse af Tryggelev Hytten inkl. oprydning og rengøring (juli) 
- Slåning af udkigslommer langs Nørreballestien 
- Holde udsigten fri for vegetation foran skjulene 
- Rydning af slåen og tjørn i Salme Nor 
- Gulstav Mose i oktober: Slå rørskovslommer, rydning af græs og urter 
  
OBS! Se også vedhæftede liste over arbejdsopgaver.  
 
8/SMS donation 
Når der afholdes Åbent Tårn-dage, er det nu muligt at opfordre besøgende til at sms-donere til 
Fugleværnsfonden. Man kan sende en sms på 1245 med teksten FUGL20 (for 20 kr.) eller FUGL50 
(for 50 kr.). Hvis de besøgende donerer 50 kr., kan de få en fuglepin med. Visitkort til hvordan man 
donerer via sms og fuglepins kan rekvireres hos Hanne. 
 
9/Fællestræf 
Lørdag den 13. september er der fællestræf i Saksfjed Inddæmning på Sydlolland (indbydelse 
kommer snart). Vi opfordrer alle til at deltage, og glæder os til en hyggelig dag. 
 
10/ Evt. 

 Alle redskaber skal opbevares i redskabsskuret, således alle kan komme til dem, når der er 
brug for det. 

 Der blev udleveret to nye leer til gruppen. 

 Der er mountainbikene som er begyndt at cykle på stierne i Tryggelev og Nørreballe Nor, 
de kører igennem Trehøjefolden. Marie-Louise undersøger, hvilke muligheder vi har for at 
stoppe denne udvikling. 

 Gangbroen i Nørreballe Nor skal forlænges. Marie-Louise undersøger økonomien. 
 
Tak for et godt møde i de dejligste omgivelser. Jeg er sikker på, at koncentrationen havde været i 
top, hvis vi ikke havde haft udsigt til følgende: 2 sortklirer, 2 brushaner, 1 sølvhejre, 2 rødryggede 
tornskader, 1 tinksmed, 1 stor regnspove… haha ;o) 
 
De allerbedste hilsner fra  
Marie-Louise  
 

 

 
Næste arbejdsgruppemøde: 
Onsdag den 19. november kl. 18.00  
hos Jørgen og Hanne i Odense.  

          Fotograf: Claus Dalsgaard 


