
 
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 
tirsdag den 7. juni 2005 

 
Tilstede: Bent, Birte, Brian, Henrik, Nina, Peter, Ulla og Søren. 
 
 
Desuden manglede: Henrik M, Holger, John, Rigmor og Steffen. 
 

…………………………………. 
 
Projekt Fugle for Folket 
Opførelsen af skjul og sheltere (se sidste referat) er udsat, men forventes 
påbegyndt til efteråret.  

Henrik W. og Bent har i løbet af foråret gennemgået reservatet, med henblik 
på hvilke piktogrammer og stolper der er brug for. Henrik. fremsender et 
kort til Søren, der så kan bestille det rigtige antal stolper. Arbejdsgruppen 
nedgraver stolperne en arbejdsdag i efteråret. 
 
Afgræsning 
Bent og Henrik havde brugt en aften på at slå under hegnstråden. 
Samtidig havde de konstateret, at par hegnspæle var ødelagt. PODA har 
desværre været lidt længe om at skifte dem ud, men i skrivende stund skulle 
det være sket, og Torben lukker køer ind i den første del af folden den 
18.-19. juni. 
 
Rydninger 
Vi kiggede på det nye ryddede areal langs med stien. Arealet er blevet meget 
flot og genvæksten er endnu beskeden. Søren mente, at der her var basis for 
en ny høeng, men flere fra gruppen påpegede, at det ville være bedre at 
udvide græsningsfolden til så stor en del af det ryddede areal som praktisk 
muligt. Der var enighed om at arbejde for dette. 

Rydningen ved tårnet ser også godt ud. Henrik mente, at det var muligt at 
se den gamle søbred, der "forsvandt" da man for 50-75 år siden uddybede 
ålerenden og derved sænkede vandstanden 1 meter. Det vil være relevant at 
lave et skrab med entreprenørmaskine for at holde genvæksten nede og for at 
skabe gode yngleområder for fisk og fugle. 



Bent, Henrik M. og Torben har arbejdet videre med at fælde nogle af de træer, der manglede. 
Bent og Torben har stået for flisning, hvorefter Henrik og søn har kørt flisen ud på stien. 
Resultatet er blevet rigtig, rigtig flot.  
 
Ture afholdt i foråret 
Henrik W. har afholdt følgende ture - alle med et flot deltagerantal: 

10. april:  Frøtur: 10-15 deltagere 
27. april:  Frøtur: 15-20 deltagere 
28. maj:  Lærergruppe fra Ringsted 
29. maj:  Fuglenes dag: 63 deltagere! 
1. juni:  Haslev lokalafdeling: 15 deltagere 
 
Høslæt 
Høet slås tirsdag den 28. juni kl. 18:00. 

Vi får besøg af to eksperter fra Grib Skov, der vil fortæller om leen og instruere i leslåning. 
Arbejdsgrupperne ved Vaserne, Gundsømagle Sø, Nyord, Barup og Saksfjed/Hyllekrog er 
inviteret til at deltage. 

Der vil blive tændt bål og serveret en grillpølse. Søren medbringer grillrist. Birte køber 
paptallerkener, grillpølser og brød. Henrik sørger for øl og vand. Der er tilmelding til 
arrangementet senest fredag den 24. juni. Søren kontakter herefter Birte. 

Søndag den 3. juli kl. 09.00 hænger vi høet til tørre på ryttere. Brian sørger for morgenbrød, 
inkl. smør, ost og marmelade. Henrik sørger for pølser og Nina laver salat samt indkøber 
bestik og tallerkner. 

Bent har lovet at slibe gruppens leer, som Henrik stiller frem i sit kælderrum til afhentning. 
 
 
Kommende arbejdsdage 
 
Tirsdag den 28. juni kl. 18.00: Høslæt 

Søndag den 3. juli kl. 9.00:  Høet hænges til tørre 

Tirsdag den 9. august: Alm. vedligehold og beskæring af stier 

Lørdag den 3. september:  Opsætning af pæle til piktogrammer 
 
 
Referent: Søren
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