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Fugleværnsfonden, den 11. juni 2015 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Sydlangeland 

onsdag den 27. maj 2015 
 

Til stede: Børge, Christina, Claus, Else, Hanne, Jørgen, Jette, Lissi, Per, Poul, Henrik F. , Kristian og 

Marie-Louise (fra FVF sekretariat) 

 

Afbud: Bent L., Bent S., Helle, Jens Kristian, Kaj 

 

I øvrigt manglede: Henrik Mørup, Jørgen, Peter  

Mødet blev holdt i reservatet ved Tryggelev-hytten med grill. Solen skinnede, men der var en 
meget kold blæst. Heldigvis kunne man varme sig på en grillpølse og rødvin. Velkommen til Henrik 
F. som er ny i gruppen. 
 
1/ Kristian, der blev ansat som ny direktør i Fugleværnsfonden fra 1. maj præsenterede sig. Det 
var Kristians første arbejdsgruppemøde. 
 
2/Udførte opgaver siden sidst 
 

 Rydning af vedplanter og hybenroser ved Hesselbjerg igangsat 

 Vegetation skåret ned ved begge skjul 

 Udtynding af vedplanter på overdrev ved Salme Nor 

 Fældning af trævækst på dæmningen (fortsætter) 

 Affaldsindsamling 

 Græs slået om hytten 
 
Banderne beretter: 
Tirsdagsfolket har haft travlt med at rydde vedplanter på Fårebanken. Tirsdagsfolket arbejder 
primært i Salme Nor-delen af reservatet. 
Folderkassefolket bestående af Jørgen og Hanne har ikke flere foldere, og efterlyser en 
genoptrykning af reservatfolderen. Sekretariatet følger op. Hanne og Jørgen fejer i skjulet og 
tæller kvæg i de forskellige folde, når de er i reservatet (se vedhæftede foldkort). 
Fuglekassefolket (Per Havlit især) fortalte, at der er prioriteret at hjælpe med den vigtige rydning 
på dæmningen, derfor er der ikke sket noget nyt med kasserne. 
Hytte/Skjulfolket informerede om, at der kommer nyt vindue i hytten (som færdiggøres i juli) og 
ny dør i Pumpehuset. 
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Det går godt får majgøgeurterne i Gulstav Mose. Foto: Marie-Louise 

3/ Døde skarver i Nørreballe 
 
Den 4. maj fik Fugleværnsfonden en henvendelse fra en biolog, som havde været på besøg i 
Nørreballe Nor. Han havde meget mystisk fundet 3 døde skarver med ca. 100 meters mellemrum 
på Nørreballe-stien. Claus tog af sted for at hente en af dem og sende den til veterinærinstituttet, 
men da de var gået for meget i forrådnelse, kunne instituttet ikke undersøge dem. Der var i øvrigt 
ikke tegn på, at de var blevet skudt, og det er meget svært at forgifte skarver, da de nærmest 
udelukkende lever af levende fisk. Dog er forekomsten af 3 døde skarver på en sti lidt mærkelig, og 
derfor må alle godt være opmærksomme på, om der kommer flere døde fugle i reservatet. 
 
4/ Bekæmpelse af hybenroser 
 
Det er højt prioriteret, at gruppen fortsætter det gode arbejde med at holde forekomster af 
Hybenroser nede ved Hesselbjerg. Sekretariatet prøver ydermere at finde finansiering til endnu en 
omgang maskinel rydning af de større buske. 
 
5/ Potentielt EU LIFE-projekt 
 
Sekretariatet arbejder fortsat videre med et potentielt EU LIFE-naturgenopretningsprojekt. 
 
6/ Organisering af arbejdsopgaver 
 
Tirsdagsfolket har fokus på den sydlige del af reservatet (Salme Nor-delen), lørdagsholdet holder i 
den kommende tid fokus på: rydninger på dæmningen, rydninger på ”timianoverdrevet” (ligger 
tæt på dæmningen) og hybenroserne ved Hesselbjerg.   
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Til kalenderen: 
 
7/ Ture 
 
Søndag den 7. juni 
Søndag den 2.august 
Søndag den 6. september 
Søndag den 4. oktober 
 
8/ Kommende opgaver og lørdagsarbejdsdage (start kl. 9.00) 
 
Lørdag den 20. juni  
Lørdag den 15. august 
Lørdag den 19. september 
Lørdag den 17. oktober 
Lørdag den 21. november 
 
Med fokus på: Rydning af dæmning, timianbakke og hybenroser. 
 
OBS! I starten af juli skal 10 Skotsk højlandskvæg lukkes inde i Gulstav Mose-folden. Claus er 
tovholder, og vil kalde hjælpende folk ind til dette, når datoen ligger fast. 
 
Sommerekskursion til Gulstav Mose 
Fredag den 21. august kl. 15.00 laver vi en ekskursion til Gulstav Mose. Her er fokus på at vurdere, 
hvordan det er gået med græsningen samt at kigge på fugle og botanik. Medbring kaffe og vand til 
eget behov. Marie-Louise står for kage. 
 
Næste planlægningsmøde er onsdag den 11. november kl. 18.00 i Hanne og Jørgens dejlige stue 

(Pilebakken 23, Skt. Klemens, 5260 Odense S.)  
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Kvæget deltog i mødet under punktet ”græsningstryk” ;o) Der var 24 stk. i den sydligste fold. Foto: Marie-Louise 

(Der er også lagt en lille film af deres deltagelse ud på Fugleværnsfondens facebookside) 

 
9/ Evt. 
 

- Børge og Claus har søgt penge hos Friluftsrådet til en ATV med klippeaggregat og trailer, nu 
krydser vi fingre. 

- Gruppen er velkommen til at igangsætte regulering af ræve i reservatet med en eller flere 
jægere, der har gyldigt jagttegn, og inden for de regler der gælder for regulering af ræv. 

- Børge har lavet et budget for etablering af gangbroer ved Nørreballe-stien. Sekretariatet 
skal først finde finansiering. 

- Salme Nor skjulet trænger til reparationer. 
- Skotsk højlandskvæg skal ind i Gulstav Mose folden primo juli.  

 
 
Tak for engagementet og tak for et godt møde i et af Danmarks smukkeste naturområder. 
 
Gode hilsener fra  
Kristian og Marie-Louise  
 


