
 1 
Fugleværnsfonden, den 1. juni 2016 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland 

Tirsdag d. 24. maj 2016 
 

Til stede: Børge, Claus, Hanne, Jørgen, Henrik F., Per, Poul, Marie-Louise (M-L fra FVF sekretariat). 

 

Afbud: Bent S. (orlov), Christiana, Else, Helle S., Lissi, Jens K. 

Mødet blev forårstraditionen tro holdt med grill ved hytten i Tryggelev. Lørdagen før mødet havde 
nogle fra arbejdsgruppen slået græs omkring hytten og gjort flot rent inde i hytten, tak for det!  
 
1/Udførte opgaver siden sidst 
 

 Ryddet genvækst på diget ved pumpen (gentages). 

 Afbrændt bunker på øer. 

 Rydning/tynding af buske på Timianbanken, ved pumpen (gentages). 

 Hybenroser ved Hesselbjerg (gentages). 

 Rydninger og afbrænding af bunker Salme Nor. 

 Vegetation beskåret på den ene side af levende hegn ned til Salmeskjulet og på overdrevet 
bagved skjulet. 

 Nørreballestien slået 

 Fuglekasser rengjort (% Gulstav) 

 Slåning under hegn 

 Hytten rengjort, græs slået 

 Tryggelevskjulet rengjort, klipning rundt om skjulet  
 
 

 
Tryggelev og Salme Nor. Foto M-L 
 

2/ Mink (Minkgruppen beretter) 
Der har ikke været held med at fange mink i 2016 ind til videre. M-L mødte dog en mink i starten 
af Nørreballestien før mødet. Når fælder opsættes er det en god idé at lægge grøde/tagrør og 
lignende henover kassen så den virker meget huleagtig og mørk. Der er pt. 2 fælder i Nørreballe og 
2 i Gulstav. 
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3/ ATV 
ATV’en er nu købt med klipper og lille trailer. Børge har specialdesignet og monteret nogle kasser, 
som kan rumme grej. ATV’en skal især bruges til slåning af Hybenroser og stier samt til transport af 
udstyr. ATV’en bliver indregistreret som traktor og må derfor køre 30 km i timen på landevej. 
ATV’en må kun bruges i forbindelse med arbejdet i reservatet. 
 

 
Den ny ATV med klipper sponsoreret af Velux Fonden og Friluftsrådet. Foto M-L 
 

 
4/ Salmeskjulet 
Salmeskjulet gennemgår i denne tid en meget nødvendig renovering. Det udføres af en lokal 
tømrer. Malearbejdet forventes udført af den frivillige arbejdsgruppe. Jørgen og Hanne har 
mulighed for at svinge penslen i august måned. Dog er det muligvis for sent i relation til, at træet 
skal behandles til vind og vejr. Vi ser lige tiden an. 
 

 
Salmeskjulet maj 2016. Foto M-L 
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5/ Udløbsrør i havet 
De to store betonrør, som leder vand ud i havet fra Salme og Tryggelev, skal rettes op, dette står 
Claus D. for, og han har allerede kontakt til en entreprenør. 
 
6/ Det Innovative Observationsskjul 
Fugleværnsfonden er i gang med et helt nyt og banebrydende projekt om at få udviklet en 
prototype af en ny slags observationsskjul. Skjulet gør, at man kommer helt tæt på fuglelivet, vel 
at mærke uden at forstyrre. Gruppen får mere at vide om dette lidt senere i projektforløbet. 
 
7/ EU Life projekter 
Life projektet i Gulstav Mose kører som planlagt, og der er lavet nogle rydninger af vegetation hen 
over vinteren. Der mangler at blive hentet nogle bunker vegetation, disse sørger Søren Ring for, at 
entreprenøren får hentet. Kvæget tvinges ind i Gulstav Mose efter behov hen over sommeren, 
Claus D. overvåger dette. 
 
Det nye potentielle Life projektet (Life Kystfugle) som blev ansøgt for Tryggelev- og Salme Nor´s 
vedkommende har fået afslag i EU.  
 
7/Organisering af arbejdsopgaver 
Børge kalder som vanligt ind til lørdagsarbejdsdage, Lissi er fortsat tovholder på dem, som 
arbejder om tirsdagen (tirsdagsgruppen). Parallelt med de opgaver, der fremgår under punkt 7, 
opfordres alle gruppemedlemmer til at orientere sig i Helle Hjorts liste over løbende opgaver, som 
også kan løses (listen vedhæftes sammen med referatet). 
 
Kommende opgaver 

 Rydning af genvækst på diget ved pumpen + afbrænd bunker. 

 Afbrænding af bunker på øer og på Stenbækbakken. 

 Tagrør til tirsdagsgruppen, hvis der bliver tørt nok. 

 Brombær på Stenbækbakken slås og brændes. 

 Rydning/tynding af buske på Timianbanken (ved pumpen). 

 Hybenroser ved Hesselbjerg. 

 Slåning af Nørreballestien igen (hen over sommeren) 

 Udbedring af sjapområdet foran gangbroen (put hønsenet på!) på Nørreballestien (rør + 
stabilgrus). 

 
8/ Evt. 

- Gruppen ønsker fortsat genoptryk af folderen, da der ikke er flere. 
- Husk at holde jer orienteret i de aktiviteter, der er planlagt i forbindelse med 50 års 

jubilæet. 
- NaturErhvervstyrelsen har bevilliget penge til en renovering af stendiget i Tryggelev Nor. 
- Planlægning af ræveregulering kan igangsættes af arbejdsgruppen. Søren Ring er 

koordinator på dette fra sekretariatet.   
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Til kalenderen: 
 

Ture:  
5/6 Gulstav + Tryggelev 
25/6 BioBlitz Tryggelev 
4/9 Tryggelev 
17/9 Gulstav 
18/9 Jubilæumstur Tryggelev 
2/10 Gulstav 
 
 
Lørdags arbejdsdage kl. 9.00 (3. lørdag i hver måned): 
20/8 
17/9 
15/10 
19/11 
17/12 
 
Næste planlægningsmøde er torsdag den 24. november kl. 18.00 hos Jørgen og Hanne i Odense. 

 
Tak for et godt møde. 
 
Sommerhilsner fra M-L 


