
Referat Sølsted arbejdsgruppe 15.8.2016 

 
Vi var Peter, Erik, John, Niels Christian, Jens Lyhne, Jens Møller, Martin. 

 

Vi gennemgik både arbejdsgruppens opgaver samt det udsendte forslag til plejeplan. 

 

Vi aftalte følgende: 

 

Gamle P-plads ved Brændevej: 

Arbejdsgruppen sørger for 

a) regelmæssig græsslåning 

b) regelmæssig tømning af skraldespande 

c) opfyldning af folderkasser. Gælder også folderkasse i udsigtsplatform. 

 

Nye P-plads ved hovedvejen: 

Arbejdsgruppen sørger for 

a) regelmæssig græsslåning ved picnicbord og boardwalk 

b) regelmæssig tømning af skraldespande 

c) opfyldning af folderkasser. Gælder også folderkasse i udsigtsplatform. 

d) græs- og urtestykket omkring grusarealet og indkørselsvejen slås to gange årligt. 

 

Der har været henvendelse fra en nabo om slåning af græs på arealet omkring grusarealet. 

Jens har slået arealet. 

Vi er i gruppen enige om, at arealet skal forblive ”blomstereng” med naturlig vegetation. 

Dette passer også til insekthotellet. Arealet slås som vejgrøfter, dvs. max to gange årligt. 

I hjørnet af græsarealet står en gammel, rusten høvogn. MI undersøger om den tilhører 

nogen. Ellers fjernes den/sælges som gammelt jern. 

 

Boardwalks: 

Arbejdsgruppen sørger for 

a) regelmæssig slåning af opvækst (især tagrør og pil), så boardwalks holdes fri. 

b) grene, der vokser ind over boardwalks, klippes. 

 

Hegnslinjer:  

Aftalen om slåning af hegnslinjer fra starten af august (Sørens kort) med fordeling mellem 

arbejdsgruppen og Chr. Bahnsen er glimrende. Arbejdsgruppen holder fast i denne fordeling. 

Arbejdsgrupper sørger for: 

a) slåning første halvdel af juni og første halvdel af august af 

a. kreaturhegn fold 6 

b. kreaturhegn fold 7 

c. gedehegn fold 1 og 2 (dog ikke de 2 tværgående ved sydlige del af gedefold 1 

og gedefold 2). 

Alle andre hegnslinjer slås af Bahnsen. 

Batterier, drikkekar m.v. tages ind for vinteren af Bahnsen. 

 

Græsning: 

Arbejdsgruppen vil ikke have tilsyn med kreaturer. 



Men det vil være en stor fordel, hvis gruppen får en oversigt over hvor mange dyr, der skal 

gå i de enkelte folde på forskellige tidspunkter. Det giver bedre muligheder for at orientere 

sekretariatet om uhensigtsmæssig græsning. 

Arbejdsgruppen kan også løbende orientere sekretariatet, hvis man skønner, at der er behov 

for ændringer i græsningstrykket. 

OK med vintergræsning især i fold 6, 7 og 8. 

 

Forslag: 

Gedefoldene ændres og anvendes udelukkende til kreaturfolde. Der åbnes i begge sider af det 

tværgående hegn mellem gedefold 1 og gedefold 2. Overflødige tråde fjernes (Bahnsen). 

 

Slæt: 

Hvis ikke  kreaturer kan græsse engarealet i den sydlige del af fold 8 ned, vil det være 

nødvendigt med et græsslæt. 

 

Stier: 

Arbejdsgruppen sørger for 

a) slåning af stier typisk tre gange årligt (medio juni, juli-primo august og september). 

Det konkrete behov og tidspunkt afgøres af tilvækst. 

b) klipning af grene, der rager ud over stier. Gøres typisk vinter samt efter behov 

juli/august. 

c) Slåning med buskrydder af kanter mellem stier og hegnslinjer. Behovet er især stort 

nord for gedefold 3, samt enkelte andre strækninger, bl.a. lige syd for den østlige 

udsigtsplatform. Måske også andre steder. Formålet er at sikre det åbne udsyn fra 

stierne ind over mosefladerne. 

 

Andre rydninger: 

Arbejdsgruppen fælder enkelte træer ved det østlige skjul samt sørger for at holde ny 

opvækst nede. 

Ved det vestlige skjul skal pilebuske ud mod søen skæres ned. 

 

Det overvejes at fælde opvækst på stien nord for gedefold 1 fra gedeskuret over mod øst for 

at lave en trampesti, der ligger 20-30 cm højere end de nuværende hjulspor.  

 

Der er ønske om at fjerne noget pilekrat på veststien ud for rørskoven på østsiden af stien. 

Pilekrattet står i vand, så det er nok  en opgave, der skal løses af et professionelt firma. 

 

Bomme: 

Vi afventer, at kommunen bliver færdig med myndighedsbehandlingen af opsætning af 

bomme. 

 

Overvågning: 

Den nuværende overvågning af fuglene forsætter. 

Gruppen vil fortsat gerne overvåge Mosgøgeurt. Det er også vigtigt at holde øje med 

Kongebregne og Klokkeensian. 

Gruppen opfordres til at holde øje med især pattedyr som ræv, krondyr, grævling, mink og 

mårhund og notere observationerne (gerne i DOFbasen eller med en melding til Martin). 

 

 

 



Invasive arter:  

Gruppen er opmærksom på invasive arter (bjørneklo, kæmpepileurt, evt. glansbladet hæg, 

mårhund). 

 

Andet: 

Tror vi kan sige velkommen igen til Christian Jørgensen, der gerne vil være med i den 

frivillige gruppe. 

 

Næste arbejdsdag: 

Vi aftalte at mødes igen d. 3. oktober kl. 9. 

 

Næste møde: 

Vi ser frem til i løbet af efteråret at mødes med Søren. 

Hensigtsmæssigt at alle 4 sønderjyske arbejdsgrupper mødes samtidigt. 

 

Forslaget til plejeplan. 

Generelt er gruppen tilfreds med forslaget til plejeplan. 

Kommentarer sendes til sekretariatet i et særskilt dokument. 

 

Forslag: Der er ønske om folder på tysk, da der kommer rigtig mange tyske turister. Der er 

behov for små justeringer ved genoptryk af folder. 

 

 

 

Martin  


