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Fugleværnsfonden, den 29. januar 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 
Fotograf: Bent Staugaard 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland 

torsdag den 23. januar 2014 
 

Til stede: Allan Ø., Bent L., Bent S, Børge R., Christina Å., HanneA., Jørgen R., Helle S., Jørgen L., 

Knud M., Lissi S., Per H., Peter O., Poul H., Poul R., Marie-Louise (M-L fra FVF sekretariat). 

 

Afbud: Anni O., Jens H., Vibeke M.  

 

I øvrigt manglede: Antonio O., Gurli H., Henrik M., Jenny L., Jesper C. 

 

Mødet blev afholdt i hyggelige omgivelser hos Christina på Thurø. Der blev traditionen tro serveret 
suppe og kage. Mange tak til Christina og Lissi for at havde tilbragt det meste af dagen i køkkenet. 
Og tak for lån af din stue Christina. 
 
 
1/ Nyt fra sekretariatet 
Der er indkøbt veste til de frivillige arbejdsgrupper. Vestene blev uddelt ved mødet til dem som 
havde meldt deres størrelse ind til Hanne i sekretariatet. 
 
 Der er travlhed i sekretariatet, da en lang række større og mindre projekter er i fuld gang.  
 
 
2/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst 
 
Hverdagsgruppen har: 

 ryddet rundt om skjul i Salme Nor 

 etableret udkigshul på stien ud mod noret før skjulet 

 brændt kvasbunker ved Salme Nor 

 slået vegetation rundt om bænkene 

 slået stien til Salme Nor skjulet 
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Guidegruppen: 
Har afholdt søndagstur den 1. søndag i hver måned. 
Gruppen glæder sig til turfolderen (som udkommer i februar). 
 
Fuglekassegruppen: 
Hvinandekassen er flyttet. Og man håber på, at den rette beboer vil flytte ind. 
Der er masser af stære og mejser i de forskellige kasser. 
 
 
3/ Status på LIFE projekt Gulstav Mose 
M-L orienterede om, at der i efteråret blev afholdt en besigtigelse, hvor Naturstyrelsen og FVF 
deltog. Muligheden for at hegne den lille del af stævningsskoven med blev drøftet. Den indeholder 
ikke sjælden flora, og hegningen vil afholde vildhestene fra at benytte den meget smalle passage 
ind til Gulstav Mose. Der blev også fremsat forslag om at supplere med ca. 10 stk. galloway 
kreaturer i samgræsning med hestene for at opnå en god afgræsning i mosen. 
 
 
4/ Bekæmpelse af mink 
Der er ikke fanget mink i Nørreballe Nor (selv om vi ved, de er der…) men 4 stk. er fanget i Gulstav 
Mose. 
 
 
5/Orientering om afgræsning 
M-L orienterede om, at alle græsningskontrakterne i Tryggelev og Nørreballe Nor er blevet 
genforhandlet i december 2013, så der er ingen ændringer på dette område. 
 
 
6/ Kommende opgaver det næste halvår: 
 

 tremme i klaplåge ved Trehøje laves 

 væltet træ i den nordligste del af Tryggelev Nor skal skæres op med motorsav 

 slåning og/eller afbrænding af øerne i Nørreballe Nor 

 Salme Nor skjulet udbedres så vidt, det er muligt. M-L undersøger, om der kan findes 
finansiering til en større renovering af skjulet. 

 hytten i Tryggelev laves færdig i foråret 

 rydninger i Salme Nor. M-L kommer med på en besigtigelse, dato meldes ud i foråret. 
 
Øvrige vedvarende opgaver: 
Listen med opgaver vedlægges til dette referat. 
 
 
7/Kommende ture 
Se kalenderen sidst i referatet. 
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8/Eventuelt 
 

 Lissi havde stået for en flot bårebuket fra gruppen til Aksel Hansens bisættelse. 

 Børge er på fuldt drøn igen, så gruppen kan fint henvende sig til Børge, hvis der er noget i 
relation til reservatet. 

 Hvis der er klager over for høj vandstand fra naboerne, så er det Claus D. der skal 
kontaktes. 

 Poul R. og Aksels flotte bog om Monnet er til salg for 150 kr. Man kan købe den af Poul og i 
boghandlere i lokalområdet. 

 Der vil højest sandsynligt komme en mindeudstilling for Aksel med hans flotte værker 
(oliemalerier og akvareller). 

 Man kan melde sig til DN`s le-kursus den 24. maj kl. 10.00 på Tappebæk engen i Svendborg. 
Tilmelding hos Christina. 

 Børge har Atlas III kvadratansvar for hele reservatet. Det betyder ikke, at det kun er Børge, 
der må taste data ind, det må ALLE meget gerne! 

 M-L køber et nyt sæt sikkerhedsudstyr til gruppen. Sikkerhedsudstyr skal altid bruges, når 
der anvendes motorsav. 

 Arbejdsgruppen spørger, om der snart kommer fællestræf, det vil de meget gerne have. 

 Mellem den 15. juli og 15. august vil hybenroserne i Tryggelev Nor blive ryddet af en 
entreprenør. 
 
 
 

 
Fotograf: Bent Staugaard 

 
 
 
Tak for et godt møde, det er dejligt at mærke jeres gode sammenhold. 
 
De bedste hilsner fra  
Marie-Louise  
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Til kalenderen 2014: 
 

Arbejdsdage: 

Der fortsættes med arbejdsdage hver 3. lørdag i måneden, undtagen januar, juli og december: 

 

Lørdag den 15. februar 

Lørdag den 15. marts  

Lørdag den 19. april 

Lørdag den 17. maj 

Lørdag den 21. juni 

Lørdag den 16. august 

Lørdag den 20. september 

Lørdag den 18. oktober 

Lørdag den 15. november 

 

Mødestedet aftales fra gang til gang, men mødetidspunktet er kl. 9.00. 

 

Kommende ture: 
 
Søndag den 6. april kl. 10 - 12 Åbent Hus i fugletårnet ved Gulstav Mose 
Søndag den 6. april kl. 13 - 15 Tur fortsat til Tryggelev Nor 
Søndag den 1. juni kl. 10 - 12 Åbent Hus i fugletårnet ved Gulstav Mose 
Søndag den 15. juni kl. 10 - 14 De Vilde Blomsters Dag ved Gulstav Mose 
 

Næste arbejdsgruppemøde: 

Onsdag den 18. juni kl. 18.00 i reservatet 


