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Referat af møde i arbejdsgruppen i Rusland 

Torsdag den 21. april 2022 

 
Til stede: Bo, Camilla, Carole, Dorte, Inge, Lars, Martin, Steffen og Jørn fra sekretariatet 

Afbud: Anders, Julie og Nina 

Mødet startede med besigtigelse, hvor vi blandt andet så på de forskellige typer af veteranisering, som er 

blevet udført hen over efteråret og vinteren. 

 

1. Siden sidst og udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. Tre medlemmer har desværre forladt arbejdsgruppen – vi 

takker for deres indsats. 

 

Indvielsen af naturreservatet finder sted i forbindelse med DOFs forårsrepræsentantskabsmøde i Hillerød. 

Der vil være taler af Martin Iversen og Gribskov Kommunes borgmester. Efterfølgende vil der være en 

guidet tur rundt i naturreservatet ledet af Allan og Jørn. Gruppens medlemmer er meget velkomne til at 

tage en del af gæsterne med på turen rundt i reservatet, hvis der kommer mange mennesker. 

 

Sekretariatet er blevet udvidet, idet Ane er startet i en nyoprettet stilling som fundraiser. Her skal hun 

blandt andet stå for fondsansøgninger og projektledelse samt samarbejde med Stine om PR og 

kommunikation. 

 

Folderkasserne manglede møtrikker og er nu repareret. Jørn tager en håndfuld M6 topmøtrikker med 

næste gang, så der har ekstra, hvis de falder af igen. 

 

 
  

1: Folderkasser med nye møtrikker 
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Udførte arbejdsopgaver: 

• To gamle skilte nedlagt 

• Redekasser er sat op 

• Folderkasserne er repareret 

 

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 

 

3. Udstyr: behov og indkøb 

Udstyrslisten er tidligere aftalt med Kristian, men indkøbene skal foretages. Der blev nedsat en 

indkøbsgruppe bestående af Inge, Steffen og Dorte. 

 

Udstyrslisten er: 

1 pælespade og 1 almindelig spade 

2 små grensakse 2 ørnenæb 

2 save 

2 leer (Jørn tjekker om nogen arbejdsgrupper har leer i overskud) 

2 høriver 

1 trækvogn 

10 par arbejdshandsker 

10 ruller affaldssække 

 

4. Plejeplan  

Plejeplanen er ikke igangsat endnu pga. travlhed, men den er på arbejdsplanen for 2022. Arbejdsgruppen 

vil meget gerne inddrages tidligt i processen. En mulighed er at have konsulenten med på det 

førstkommende arbejdsgruppemøde for at starte processen op. 

 

5. Forvaltning 

Veteranisering af træer i den vestlige del blev gennemført i to omgange. Først i efteråret, hvor træer blev 

knækket, ringet og trukket omkuld og siden i vinteren, hvor træer blev sprængt med dynamit. Desuden blev 

der lavet hulheder med motorsav. Veteraniseringerne har til formål at efterligne naturlige processer, hvor 

træer får sår og skader, hvilket medfører flere levesteder for skovens organismer. 

 

Arbejdsgruppen samarbejder med kommunen om at pleje det fælles område med kobjælder i sydkanten af 

naturreservatet. 

 

 



 
    Ref. Jørn Dyhrberg Larsen 
 

3 

6. Redekasser 

Gruppen har sat kasser fra Cabas og GreenTools op. Gruppen må meget gerne melde om ibrugtagne 

GreenTools-kasser, så Allan og Jørn kan tage billeder/video til samarbejdet med GreenTools. 

 

Jørn spørger Tegners Museum, om der må sættes et par vendehalskasser op på deres område (SØ-hjørnet). 

 

7. Overvågning og DOFbasen 

Registreringerne er planlagt. Der er nu så mange kasser, at det giver mening at dele området op i mindre 

dele, så man lettere kan deles om at registrere aktivitet i kasserne. Inge har lavet et forslag, som Camilla 

tegner ind på redekassekortet. 

 

Gruppen ønsker sig et lille teleskopkamera, så kasseaktiviteten kan registreres uden at lave for meget 

forstyrrelse. Bo indhenter oplysninger om muligheder. 

 

8. Formidling og skiltning 

Der mangler muligvis et par piktogrammer enkelte steder. Inden næste møde laver Jørn en kortlægning, så 

vi kan vurdere, om der skal sættes yderligere skilte op. Det er svært for besøgende at finde den rigtige sti i 

den vestligste del. Jørn vender tilbage med piktogrammer og evt. andre måder at markere det vestligste 

stiforløb. 

 

9. Planlægning af arbejdsdage og møder 

Arbejdsdagene fortsætter som tidligere den første lørdag i måneden fra februar til juni og august til 

november. 

 

10. Evt. 

Tak til Dorte for endnu en lækker kage       

 

Næste møde er ved cafeen torsdag den 22/9 2022 kl. 15-18 

 


