
 
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 
mandag den 7. marts 2005 

 
Tilstede: Bent, Birte, Brian, Henrik, Henrik W, John, Steffen, Ulla og Søren. 
 
 
 
Der var afbud fra: Holger og Peter. 
 
Desuden manglede: Nina og Rigmor. 

…………………………………. 
 
Først tak til Bent for at lægge hus til mødet og for det dejlige hjemmebagte 
brød! 
 
Vinterens aktiviteter 
Arbejdsgruppen har ryddet en trampesti til den omtrentlige placering af det 
nye skjul. Der er skåret et hul i den bøg som faldt i november. Endnu en bøg 
i samme skovstykke er væltet og læner sig op ad et andet træ. Torben 
vil forsøge at trække den ned med sin traktor. Bent og Henrik M. har udnyttet 
isdækket og fældet pilekrat neden for Torben græsningsfenne. De 
afventer nu hjælp til flisning fra Torben. Det var godt initiativ fra 
Henrik M. at indkalde gruppen spontant til en ekstra arbejdsdag. 
 
Nyt fugletårn, shelter m.m. 
Når tømrer Hans er færdig med gangbroen ved Gundsømagle Sø, 
fortsætter han ved Ravnstrup Sø. Det sker i løbet af foråret - formodentlig i 
maj. Det er ikke endeligt besluttet, hvor skjulet i sydbassinet nøjagtigt skal 
placeres. Det vil ske efter en nærmere besigtigelse. Når tømreren starter, er 
det muligt, der bliver brug for arbejdsgruppens hjælp - f.eks. til at rydde det 
sidste stykke sti gennem pilekrattet. 

Reservatet skal i samme omgang forsynes med nye informationsstolper. 
Søren bad gruppen lave et udkast til dels stolpernes placering, dels hvilke 
piktogrammer der skal placeres hvor. Søren fremsender en oversigt over 
piktogrammer, samt kort til Henrik W. 
 



Sløruglekasse 
Den 29. januar blev der opsat en sløruglekasse på loftet i Torbens stald. Vi håber, at sløruglen 
flytter ind hurtigst muligt! 
 
Isfuglekasser 
Det er planen, at opsætte to store isfuglekasser ved søen. Den ene placeres i nærheden af det 
nye skjul, så man forhåbentlig kan opleve isfuglen på tæt hold. Det er usikkert, hvornår 
kasserne bliver sat op, da det er en isfugleentusiast fra Tyskland, der skal bygge og opsætte 
dem. Det bliver formodentlig først til efteråret, hvor samme mand skal sætte kasser op ved 
Tamosen i den nordlige ende af Tystrup Sø, samt ved Køge Å. 
 
Nyt fra naturvejlederen 
I samarbejde med Helen Holm fra Næsby Centeret har Allan fået en 3. klasse fra Herlufmagle 
Skole til at "adoptere" Ravnstrup Sø. Den 18. marts mødes de to med klassen i reservatet, for 
ved fælles hjælp at bygge en såkaldt snogehøj og opsætte nogle skægmejsereder. 
 
Ture i foråret: 

•  10. april kl. 14.00: Frøtur m.m. ved Henrik W 
•  27. april kl. 20-22: Frøtur m.m. ved Henrik W 
• 29. maj: Fuglenes dag 
 
Fællestræf for Fugleværnsfondens arbejdsgrupper 
Grundlovsdag - søndag den 5. juni - afholdes et fællestræf for alle Fugleværnsfonden 
arbejdsgrupper. Turen går til Tryggelev Nor, hvor der netop er gennemført et stort 
naturgenopretningsprojekt. Tryggelev Nor-reservatet er således udvidet fra 100 til 180 ha. Den 
lokale arbejdsgruppe er værter og vil naturligvis vise området frem. Der vil blive arrangeret 
bustransport fra Sjælland, og en indbydelse med yderligere detaljer vil følge. 
 
Får og høslæt 
Fårene har i år spist høet fra sidste års høslæt med stor fornøjelse. Steffen mente, at det var godt 
for deres sundhedstilstand. Metoden med slåning efterfulgt af vejring, inden ophængning på 
hørytter, har således vist sit værd. 
I år afholdes høslættet derfor på samme måde - som følger: 

• 28. juni kl. 18.00: Slåning af hø. Leslåningsekspert fra Strøgaardsvang høslætlaug inviteres, 
for at give et lille kursus i leslåningsteknik. 

• 3. juli kl. 10.00: Ophængning af hø på ryttere. 
 
Arbejdsdage i foråret 

• 9. april kl. 10.00: Lærkebrædderne skal lægges tilbage og forsynes med kyllingenet. 
• 11. maj kl. 18.00: Slåning af opvækst under elhegn. Eftersøgning og bekæmpelse af 

bjørneklo uden for folden. Vedligeholdelse af sti. 
 
Næste møde i arbejdsgruppen: 
Tirsdag den 7. juni kl. 19:00 - i reservatet. 
 
Referent: Søren  
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