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Fugleværnsfonden, den 3. juni 2013 

Referent:  Hanne Havemose               

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

onsdag den 22. maj 2013 
 

 

Til stede: Anne K., Birgit F., Birte L., Charlotte S., David E., Henrik W., Inger N., Torben M.  

samt Carina Pilgaard (CP) og Hanne (HH) fra sekretariatet (FVF). 

 

Afbud: Bent K., Bert C., Brian W., Poul W. 

 

I øvrigt manglede: Hans H., John J., Torben L. 

 

Vi mødtes ved den ny bålplads, som blev indviet og fejret med manér: Anne og Lotte havde sørget for 
snobrød, pølser, indvielsesdrinks, blomster, dug og cowboykaffe. 
 
Præsentation af ’ny’ medarbejder:  
Carina havde taget Hanne med, som er ansat som sekretariatsmedarbejder pr. 1. juni 2012. 
Hanne arbejder primært på sekretariatet i København og varetager diverse opgaver, også for 
arbejdsgrupperne, som fx udsendelse af foldere og referater samt redigering/udarbejdelse af tekst til 
web, PR for ture og meget mere. 

 
1. Siden sidst 

 Turene ved Ravnstrup Sø forløber planmæssigt og er jævnt besøgt af en halv snes 

deltagere pr. gang (med natravn og lille skallesluger som ekstra indslag). Allans 

hverdagsture starter i juni. Det bliver spændende at se, hvordan besøget bliver. Forskellige 

former for annoncering af disse hverdagsture blev diskuteret, deriblandt opslag i diverse 

seniorklubber/senioridrætsklubber m.m.  

 På arbejdsdagene er der foretaget følgende: hugget brænde, opsat folderkasser, 

sammensat bænke, forberedt bålhus, repareret hegnspæle samt fugletårn, ryddet vej, 

ryddet op i skuret. 

 Reservatet har måttet skille sig af med flere får, men der er planer om at anskaffe nye. 

 
2. Naturrum, QR-koder og fuglefodringsstationer 
Allan og Carina laver QR-koder og plancher til naturrummet snarest. Naturrummet bliver i 
Ravnstrup et par måneder endnu – inden det flyttes videre til et andet af Fugleværnsfondens 
reservater. 
 
Allan efterlyser idéer til fuglefodringsstationer. Gruppen foreslog en station indenfor hegnet oppe 
ved p-pladsen evt. ledsaget af et skjul. Anne fremlagde et eksempel fra Malta om en væg med 
med sprækker (Anne sender link til sekretariatet med oplysninger).  
Fodreture skal desuden indsættes i programmet, og her skal Allan med på råd. 
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3. Multtoilet og bålhus 
Snart skal multtoilettet også indvies! Toilettet mangler dog p.t. tag over hovedet. Selve huset til 
toilettet sætter Henrik W. og Ove op fredag/lørdag. Indgangen til toilettet blev diskuteret ivrigt, og 
der blev foretaget en ekskursion til stedet under mødet for at få et overblik over faciliteterne  
Indgangen bliver ud til bakken, således at selve tømningen (som foretages af Henrik W.) kan ske 
fra den side, der vender ud mod stien til bålhuset. 
 
Bålhuset er blevet færdiggjort og står nu i sin pomp og pragt.  
Der bliver afholdt fælles offentlig indvielse lørdag den 10. august samtidig med de syv andre nye 
bålhuse i kommunen. Arbejdsgruppen opfordres til at deltage. 
 
4. Udvidelse af sti mod syd 
Lars Malmborg, som er kontaktpersonen fra Næstved Kommunes naturafdeling, har fået nyt 
arbejde. Elise afventer og kontakter ny medarbejder med henblik på etablering af stien.  
 
5. Overvågning og GPS koordinater 
Hans efterlyser idéer til, hvad GPS koordinaterne på redekasserne kan bruges til. Det skal gerne 
være en aktivitet, som børnene synes er sjovt, som fx at bruge koordinater til at finde rederne. 
Carina ringer til Hans vedrørende GPS-koder; andre idéer til formidling modtages gerne. 
 
Ynglefugletællinger og naturovervågning 
Inger har haft ni ynglefugletællingsture i foråret og efterlyser oplysninger om hvordan og fra 
hvornår, tallene ønskes indberettede. Søren Ring står for overvågningsprogrammet og vil i 
forlængelse af Allans tur den 12. juni afholde en introduktion til ynglefugleprogrammet, 
fugletælling og floratjek. Det bliver kl. 13.00 – ca. 16.00, alle er velkomne. Der er kun et aber 
dabei: Søren er samtidig standby på en udrykning til Nyord pga. særlige ekspertfugletællinger, hvis 
dato først udmeldes kort forinden. Han håber selvfølgelig ikke, det bliver den dag. 
 
Hanne afhenter en kasse med floratjekhæfter hos Danmarks Naturfredningsforening som kan 
sendes pr. efterspørgsel. Indtil videre er der sendt til Lotte og Anne. Er der andre, så skriv endelig 
til hanne.havemose@dof.dk.  
Til hæftet hører diverse enkeltark til optælling. Begge dele vil Søren også introducere den 12. juni. 
 
Lotte nævnte desuden en canadisk hjemmeside, hvor flora fra hele Nordamerika er blevet kortlagt 
ved hjælp af QR-koder. Lotte sender link til Hanne. 
 
Høslet 
Der er p.t. 6 leer og 1 ekstra samt en lille (til børn). Bent sliber leerne inden høslettet den 24. juni. 
Der er 9 tilmeldte samt deltagelse af Carina fra FVF. Anne sørger for mad og øl (refunderes af FVF) 

Evt. 
Der var intet under eventuelt, men der var til gengæld masser af evt. undervejs! Bl.a. Anne og 
Lottes fugletur til Malta, som de gerne vil berette om ved næstkommende lejlighed… 

 
Tak for et aktivt, behageligt og godt møde fra et par våde medarbejdere! 
 

mailto:hanne.havemose@dof.dk
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 TIL OPSLAGSTAVLEN: 
 
Kommende ture i 2013:   
Alle turene er beskrevet på hjemmesiden og i turfolderen, som gerne skulle være at hente ude i 
reservatet. 
 
 
Kommende datoer : 
 
Onsdag d. 12. juni kl. 13.00-16.00 Introduktion til ynglefugletællinger samt flora-tjek 
 
Mandag den 24. juni kl. 18.00:  Høslet og middag (Anne står for indkøb og Bent sliber leer) 
                                                                        NB! Husk tilmelding til Anne 
 
Søndag den 30. juni kl. 10.00:  Stakning med efterfølgende spisning omkring kl. 12.30  
 
Lørdag den 10. august kl. ?: Offentlig indvielse af bålhus (tidspunkt udmeldes senere) 
 
Onsdag den 21. august kl. 18.30:  Arbejdsgruppemøde (Anne laver bål kl.18.00) 
 
Derudover finder Anne flere arbejdsdage (onsdage og andre), som udmeldes løbende. 

 
Kommende opgaver: 
 

 Trampestien er glat flere steder før fugletårnet og enkelte brædder der er skrå 

(Gruppen undersøger priser på nye materialer (brædder samt flis) og melder tilbage med 

en pris til sekretariatet) 

 Græs langs stien (slås først efter den 12. juni – efter floratjek! – dato i juni findes og 

udmeldes) 

 Kratrydder repareres (i første omgang af Henrik W.) 

 Mikkel laver redekasser af lærk 

 Brædder på fugletårn 

 Bjørneklo på den forkerte side af hegnet 

 Brædder ryddes op (stumper til at lave hylder af til Allan) 

 Høslet og stakning 

 Påbegyndelse af floratjek 

 Opsætning af hylder i skuret (af lærketræ) 

 Aflukkende led ind til bålhus laves af hensyn til får (Mikkel foreslog at lave lærkelåge af 

overskydende træ) 

 Fældning af syge elme? 

 Rensning af mejsekasser? 


