
HVAD EN ARBEJDSDAG OGSÅ KAN ENDE MED! 
Foto og billednavn: Helle Hjorth - Tekst Børge Rasmussen 
 

Her skal I høre om vores ikke så gode dag lørdag den 
12. august i Nørreballe. Der var for lav vandstand til, at 
vi kunne bruge flåden til at bringe slåmaskinen over på 
øen ud for Nørreballe P-plads. Så på en opringning 
tilbød Kenneth at hjælpe med traktoren, efter at Allan 
havde været gående derover for at mærke dybde og 
bund.

 

Det ville dog nok tage sin tid, inden de kunne komme 
(det blev til knap 3 timer). Via mobiltelefon blev Helle og 
resten af dagsholdet tilkaldt for at hjælpe med at skubbe 
bag på. Det nægtede de, for Helle havde et meget bedre 
forslag, så ventetiden blev til at begynde med anvendt 
på kaffedrikning og spisning af Helles altid gode 
hjemmebagte kage. 

 
Ventetid. Flåden er samlet og trækkes ud til traktoren. 

Men 5 meter fra øen gik traktoren alligevel fast i 
mudderet op til bagaksel, og så var den køretur 
foreløbig slut! De 2 (Poul & Kenneth) der ikke havde 
vaders på, sad på traktoren, så da det besluttedes, at 
ekspeditionen skulle tilbage til fastlandet, bad de så 
mindeligt om at måtte blive båret i land.  

Da ventetiden ville blive lang, ville vi prøve at samle 
flåden, og så få slåmaskinen kørt her over på og via 
nogle alu-ramper ind på land.  
De 2 uden waders fik et lift på flåden det sidste stykke 
tilbage til traktoren, hvor vi ad flere forsøg fik klipperen 
over fra traktorens baglift til tømmerflåden, som vi så 
trak ind på øen og fik landsat. Vi fik via mit personlige abonnement Falck til at komme 

med en bjærgningsvogn, hvilket vi nok modtager en 
regning på. Kenneth prøvede at overbevise Falckvagten 
om, at de skulle gøre det pr kulance, da de jo, med alle 
de mennesker en sådan redningsaktion tiltrak, fik en hel 
del reklame, at vi var frivillige, der arbejdede i en god 
sags tjeneste, og at det hele blev fotograferet og nok 
ville blive foreviget i foreningsbladet. Men det skulle 
betaleren (Fugleværnsfonden) prøve at snakke med 
kontoret om, sagde den gode Falckvagt. 

 

 

DeepShit1: Opdriftstønderne vrider sig ud af deres beslag 

Der skulle flere forsøg til. ”Jamen sidste år virkede den 
da fint!” – ja og efter lidt eftertænksomhed randt det i hu, 
at da var der kun koblet en ca. 50 kg tung skårlægger til 
maskinen. I år var det en 200 kg tung slagle. Det var 
mere end 6 tomme tønder á 50 l kunne klare. 
Endelig lykkedes det at få flåden så tæt på land, at vi 
med alu-ramperne skulle kunne nå land. Men først 
skulle vi selv der ind / op. Og det var ikke helt nemt! MuddTeam1: Allan, Kenneth, Poul og Børge 



  
NørreballeVue: Der arbejdes med snørring af flåden DeepShit2: En god ven i nøden at støtte sig til er altid til stor 

hjælp Samtidig dukkede bjergningsvognen op, men redderen 
var ikke blevet gjort opmærksom på, at opgaven 
krævede vaders? 

Så gik Allan i gang med at klippe, medens jeg 
forstærkede flåde-konstruktionen. Tønderne havde det 
med at slippe ud af beslagene, så der var kun et at gøre, 
atter at vade i land og samle alt det tov og snoreværk 
jeg havde i bilen, og så ud at surre tønderne fast til 
rammen. Jeg skal undlade at berette i detaljer om det at 
ligge og rode med bare arme i ren gødning fra utallige 
gæs føles og lugtes! Utroligt så meget dynd på de få år! 

 

 

Falck1: Den kraftige forlængerwire hales ud 

Jeg kan hilse at sige, at sådan 100 meter kraftig stålwire 
+ 50 meter tynd wire ikke er noget, man sådan bare lige 
slæber ud gennem mudder og grøde.  
 

DeepShit3: Tønderne er reddet og nu er det kørepladen det 
gælder. 

 

Efter 1½ time kom Allan kørende med maskinen, og 
meddelte at den strejkede, og at det var slut med al 
videre græsslåning. Slagleen ville ikke længere rotere. 
Det viste sig senere, at slagleens drivremme var slidt 
ned og lå i mange stykker inden i beskyttelsesskærmen. 
 
Det skal lige bemærkes, at når der arbejdes med en 
sådan maskine, er det stærkt påkrævet at gøre 
opmærksom på, at der ikke opholder sig andre personer 
i umiddelbar nærhed = ca. 20 m radius, da selv 
knytnævestore sten, der gemte sig i det høje græs, blev 
kastet så langt væk af de roterende slagleer! 

Falck2: Så er vi næsten fremme ved Traktoren.  
Der måtte 2 mand til det sidste stykke vej. 

En bjergning blev planlagt, alt imens de 3 andre fik 
klipperen over på flåden og flåden trukket ud til traktoren 
og hæftet fast her, så det hele kunne trækkes i land via 
bjergningsvognen. 
 



  
Falck3: Der regeres med kæde, wire og splitter for bedst mulig 
og mest sikre fastgørelse.  

Falck5: Næsten inde på det tørre, og aner mand ikke et stort 
smil over Pouls ansigt? 

Da indhalingen begyndte, kiggede redderen meget 
skeptisk til sin fine rene wire, der var blevet trukket ud, 
og nu blev spillet ind, indsmurt i alger og andet godt fra 
gæssenes visitter i årenes løb. Et tilbud om at låne os 
en kost, så vi under indspilning kunne rense wiren, blev 
modtaget med stor tak, og se hvilken hurtighed og 
adræthed der blev udvist for at komme op oven på 
køretøjet og finde kosten frem! 

Nu meldte sig både en stor sult og tørst – og ikke mindst 
trætheden pressede sig på – vi søsatte projektet ca. kl. 
9.15. og nu var klokken blevet 13.45. Det blev ikke til 
mere med græsslåningen. Den 1.ste af øerne var ikke 
færdig og endnu 2 øer skal slås. Lidt surhed og vrede 
sivede ud mellem læber og mad. For havde vi nu bare 
haft det køretøj (Arco, et lille 6-hjulet terrænkøretøj), så 
havde vi været sparet en masse besvær samt træthed 
og ømheder, og vigtigst af alt, vi havde kunnet bruge 
dagen og energien på det, vi var kommet for. 

 

 

Falck4: Halvvejs i land med en flot pyntet Wire. 

Da det hele efterhånden var reddet i land var klokken 
blevet ca. 13.30. Et gæt på tilskuerskarens størrelse må 
ligge i nærheden af ca. 40-50 personer. Vi andre talte 
om, at det blev rart at komme hjem og væk fra focus, 
hvortil Kenneth sagde, at vi kunne da sagtens, fordi vi 
på den vis kunne gemme os, men alle på hele 
Sydlangeland kendte traktoren og hvem den tilhørte!  

MudderTeam2: Fouragering i træt tavshed 

Nå, men Jørgen og Hanne samt Helle ville tage over til 
Salme Nor og ordne lidt plankeværk samt bevoksning. 
Helle og Allan har efterfølgende været på øen og slået 
resten af græsset ned med buskryddere. Herunder brød 
den ene af buskrydderne så også sammen med defekt! Så Kenneth synes ikke det var så heldig en dag. 
Og de sidste 2 øer er endnu ikke blevet høstet! Og dog alligevel, for det viste sig at alle elektroniske 

forbindelser og kabler m.v. op under traktoren ikke 
havde taget skade af det lange ophold under vand. 

Hvornår det kan ske afhænger snart af flere ting. 
 

Så kære beslutningstagere: Vi er mange, der holder umådeligt meget af de mange områder fonden efterhånden 
ejer. Og vi er lige så mange, der gerne vil gøre en stor indsat, og også ekstra stor indsats for at holde de mange 
områder. Men når vi er nået op i de areal-størrelser der her er tale om, så bliver det altså nødvendigt, at arbejdet 
planlægges og tilrettelægges samt udføres med lidt mere tanke for de frivilliges muligheder og helbred. Ud over det 
forannævnte køretøj til forcering i terrænet, har vi også før talt om nødvendigheden af, at have vort værktøj m.v. 
samlet i en lukket trailer, så vi har remedierne og muligheden for at udbedre skader lige ved hånden.  
Endvidere kunne en sådan værktøjstrailer med snildhed og fleksibilitet lånes ud til andre arbejdsgrupper under 
fonden og / eller DOF-regi.  
Kunne man mon ikke forestille sig, at fremskaffelse af de økonomiske midler til et sådant tiltag, blev et fælles 
anliggende for de mange grupperinger, der arbejde for og med registrering af vore fugle og bedre forhold for vore 
fugle og disses tilskuere? Arbejdsgruppen anerkender, at der findes regler for, hvad gave- og fondspenge m.v. kan 
bruges til. Men så må vi alle prøve at komme med ideer og forslag, og uanset (næsten) hvor umulige de ved første 
øjekast synes, forfølge og efterprøve ideerne til alles og ikke mindst fuglenes bedste. 
De bedste hilsener p.v.a. Sydlangelands Arbejdsgruppe. 
Børge Rasmussen 


