Ref. Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i arbejdsgruppen i Rusland
Torsdag den 22. april 2021
Til stede: Anders, Bo, Camilla, Carole, Dorte, Helle, Inge, Steffen, Martin og Jørn fra sekretariatet
Afbud: Julie, Kim, Lars, Nina og Vibeke
Mødet startede med en besigtigelse, hvor vi så
de seneste arbejdsindsatser, som gruppen har
udført, herunder de opsatte tårnfalke- og
stærekasser og oprydningen af byggeaffaldet
på engen bag Petersborgvej nr. 3. Derudover
så vi på muligheden for en forlægning af stien
rundt om Petersborgvej 3 og kiggede endnu en
gang på sumakkerne, som muligvis er arten
tusindtop. Under alle omstændigheder er det
en ikke-hjemmehørende art, som vi fjerner
løbende. Undervejs havde vi en fin sortspætte,
og det kan tyde på, at de yngler i reservatet i
år.
Besigtigelse af gruppens fine oprydning af byggeaffald, som har blotlagt
et fint hyldetræ.
1. Siden sidst og udførte arbejder
Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret.
Derudover blev der delt fleecetrøje, mulepose, t-shirt, kasket og jubilæumsbog ud til de fremmødte.

I efteråret fik Anders, Allan og Jørn sat de tre piktogramstolper op, og planchehalvtaget er netop blevet sat
op af Allan og tømrerfirmaet, og der kan nu fyldes foldere i kasserne – en opgave, som Dorte har meldt sig
til – tak for det.
Indvielsen af reservatet er udsat endnu en gang pga. corona. Hvis DOFs forårsrepræsentantskabsmøde
2022 afholdes i DOF Nordsjælland vil det være oplagt at fremvise reservatet til den tid.
Kommunikationen omkring sagen med kommunens afbrænding af arealerne med kobjælder syd for
reservatet gav anledning til et par misforståelser undervejs, men de er alle blevet opklaret. Henvendelser til
kommunen fra FVF sker kun, hvis det har relevans for vores arealer (direkte eller afledt) og koordineres
mellem kontaktperson og sekretariatets tovholder, men man er naturligvis velkommen til at engagere sig i
den lokale naturforvaltning som privatperson. Der var generelt tilslutning til, at nyheder (også om
naboarealer) deles i gruppen, selv om enkelte synes at der i øjeblikket er mange mailtråde. Mailmængden
finder sandsynligvis et naturligt leje med tiden.
Vi er i gang med at se på mulighederne for en forlægning af stien ved Petersborgvej 3, da Anders’ familie
har en del problemer med meget trafik tæt forbi haven, ikke mindst pga. løse hunde, der jagter høns i
haven. Der er to trin i processen. 1) Anders kontakter Michael, naboen, og forklarer vores overvejelser og 2)
Jørn kontakter Hans Lassen i Gribskov Kommune vedrørende fredning og myndighedsgodkendelse.
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Udførte arbejdsopgaver:
 Optrækning af gyvel
 Fjernelse af syren
 Stierne er blevet beskåret, så der
er fri passage, bl.a. et stort træ,
der var væltet over stien
 Piktogramstolper er sat op
 To tårnfalkekasser og tre
dobbelte stærekasser er sat op
 Planchehalvtaget er kommet på
plads (Allan)
2. Kommende arbejdsopgaver
 Fortsat fjernelse af gyvel
 Fortsat fjernelse af syren
 Fjernelse af sumak tæt på
brønden (alle tager 50 stk. på
hver arbejdsdag)
 Friholdelse af stier (løbende)
 Fjernelse af bjørneklo på engen
 Fjerne gammelt skilt ved
velkomstskiltet
 Opsætning af piktogrammer
 Ophængning af redekasser
 Høslæt

Det spritnye planchehalvtag er kommet på plads ved Tegners Museum.

3. Udstyr: behov og indkøb
Der er tidligere aftalt en udstyrsliste med
Kristian, og to gyvelsnappere er allerede
indkøbt. I forhold til denne har gruppen
1: En ordentlig bunke opsnappet gyvel.
vurderet, at der er et større behov for en
trækvogn i stedet for en trillebør. Ligeledes er der behov for et par leer og høriver samt en stige, mens der
ikke er brug for hæksakse. Jørn sender den samlede liste forbi Kristian for endelig godkendelse.
Den opdaterede ønskeliste er:
1 pælespade og 1 almindelig spade
2 små grensakse, 2 ørnenæb
2 save
2 leer
2 høriver
1 trækvogn
10 par arbejdshandsker
10 ruller affaldssække
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4. Plejeplan, urørt skov, ringning af træer og tanker om forvaltningen
Vi har fået penge til en plejeplan, og arbejdet med den (ekstern konsulent) sættes i gang i løbet af året.
Denne vil uden tvivl komme til at indeholde anbefalinger til ringning af træer, høslæt, redekasseopsætning
og lignende tiltag. Gruppens forslag og ønsker vil her blive taget i betragtning sammen med restriktioner i
forhold til fredning, andre lovgivninger samt vores tilsagn til udlægning som urørt skov.
Indtil videre forsøger vi os med et sensommerhøslæt på engen bag Petersborgvej 3. Anders har kontakt til
Jens (som har passet jagten hos Lars), som evt. kan hjælpe med grej eller bortskaffelse af plantematerialet.
5. Redekasser
Bestillingen hos Cabas var desværre ikke blevet givet videre til en anden, da medarbejderen stoppede.
Der indkøbes 5 kasser til vendehals og 5 kasser til broget fluesnapper af Bo i Naturbutikken, når han er i
Fuglenes Hus. Camilla har købt maling og nummererer kasserne inden de sættes op mandag.
Vi tager punktet op igen på næste møde og lægger en plan for flere kasser. To muligheder er fortsat en
arbejdsdag med temaet kasseproduktion og et skoleprojekt, som Jørn kan arrangere med en lokal
skoleklasse.
6. Overvågning og DOFbasen
Gruppen laver tre tællinger i den kommende ynglesæson (månedsskiftet april/maj, midt maj og
månedsskiftet maj/juni). Metoden blev snakket igennem. Overordnet set er det en totaltælling, hvor det
samlede antal fugle registreres med tilhørende adfærd og efterfølgende tastes i DOFbasen (lokalitet
904297: Rusland - Fugleværnsfondens område), evt. kan man taste direkte ind i DOFbasen med mobilapp’en, hvis man synes, at det er nemmere.
Efter ynglesæsonen mødes observatørerne og gennemgår tællingerne med henblik på at lave en
ynglefuglebearbejdning, hvor det skønnede antal ynglepar indtastes i DOFbasen.
Jørns rundsendte kort kan bruges til tællingerne, så man lettere kan holde styr på de observerede fugle. I
forhold til adfærd og yngel benyttes kriterier og kategorier, som findes i Fugleværnsfondens
overvågningsmanual, og som stemmer overens med de kategorier, der benyttes i DOFs projekter.
7. Formidling og skiltning
FVF har lokale Facebooksider for de enkelte reservater. Hvis der er en i gruppen, som har lyst til at være
Facebook-redaktør på denne, så er muligheden åben. Der var ingen af de tilstedeværende, der meldte sig,
men hvis man skifter mening, kan man henvende sig til Hanne i sekretariatet.
Der sættes hurtigst muligt piktogrammer med hund i snor og mountainbike forbudt på de tre
piktogramstolper, som blev sat op i efteråret. Det kunne desuden være hensigtsmæssigt med logo og
piktogrammer på stien, der kommer sydfra. Der er en eksisterende stolpe, som muligvis kan bruges til
dette.
Derudover skal der laves en oprydning i den eksisterende skiltning. Jørn går videre med dette i samarbejde
med Hans Lassen i kommunen.
8. Planlægning af arbejdsdage og møder
De næste datoer i arbejdskalenderen er:
27/4 Kasseopsætning
1/5 Arbejdsdag
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Ellers fortsætter arbejdsdagene som tidligere aftalt første lørdag i måneden fra februar til juni og august til
november.
9. Evt.
Tak til Dorte for lækker kage 😊

Næste møde er ved cafeen torsdag

den 9/9 2021
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