Ref. Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i arbejdsgruppen i Rusland
Tirsdag den 1. september 2020
Til stede: Bo, Carole, Dorte, Helle, Inge, Lars, Steffen, Martin og Jørn fra sekretariatet
Afbud: Julie, Kim, Nina og Vibeke
Dagens møde startede med en besigtigelse for dem, som kunne. Her var vi rundt for at se de mange
arbejdsindsatser, som gruppen allerede har nået at udføre.
1. Siden sidst og udførte arbejder
Kontaktlisten blev sendt rundt og tjekket for fejl. Der blev desuden skrevet tøjstørrelser på, så Jørn kan tage
det med på næste møde.
Bioblitzen var rigtig god og spændende, og der blev fundet masser af nye arter for området. Gruppen
glæder sig til at se en opgørelse over resultaterne, når fundene engang er færdigbearbejdede.
Udførte arbejdsopgaver:
 Optrækning af gyvel
 Fjernelse af syren
 Fjernelse af bjørneklo på engen
 Brombær er beskåret ved stien
 Stierne er blevet beskåret, så der er fri
passage
2. Kommende arbejdsopgaver
 Fortsat fjernelse af gyvel
 Fortsat fjernelse af syren
 Fjernelse af sumak tæt på brønden
 Friholdelse af stier
 Fjernelse af bjørneklo på engen
 Opsætning af stolper og skilte – koordineres
med Allan
 Fastskruning af øverste bræt på klaplågen til
engen
 Ophængning af redekasser (afventer
plejeplan)
3. Udstyr: behov og indkøb
Der er aftalt en udstyrsliste med Kristian. I forhold til denne vurderer gruppen, at der er et større behov for
en trækvogn i stedet for en trillebør.
Indtil vi har aftalt opbevaring af udstyret, har gruppen det fint med at bruge egne redskaber, fx grensakse
mv. og medbringe disse på arbejdsdagene. Når vi har en aftale om et fast opbevaringssted, indkøbes
udstyret på en gang.
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4. Opbevaring af udstyr
Jørn undersøger, om vi kan få lov til at opbevare udstyr enten hos opsynsmanden hos Tegners Museum,
Jesper Barfod eller hos Petersborgvej 3.
5. Affald fra arbejdsdage
Det blev aftalt at afskårne grene kan lægges som
kvasbunker i skovbunden. De trækkes lidt ind, så
de ikke er synlige fra stierne.
6. Overvågning og DOFbasen
Der er oprettet en DOFbase-lokalitet (904297:
Rusland - Fugleværnsfondens område), som
følger grænserne for reservatet. Fugle og de
øvrige organismegrupper, som findes i basen,
tastes ind under denne lokalitet, medmindre
observationerne er uden for reservatgrænsen.
Gruppen stiler imod tre tællinger i
ynglesæsonen (månedsskiftet april/maj, midt
maj og månedsskiftet maj/juni). Jørn laver kort til brug i tællingerne. I forhold til adfærd og yngel benyttes
kriterier og kategorier, som findes i Fugleværnsfondens overvågningsmanual, og som stemmer overens
med de gængse benyttet i DOFs projekter.
7. Formidling og skiltning
Planchehalvtag, stolper, skilte og piktogrammer sættes op i den kommende tid. Det koordineres med Allan,
som gerne kommer og hjælper, når de store ting skal på plads. Der skal desuden laves en oprydning i den
eksisterende skiltning. Herefter vurderes hvilke skilte og piktogrammer, der er behov for.
8. Planlægning af arbejdsdage og møder
Der blev aftalt to årlige planlægningsmøder. Mødet
i første halvår ligger medio/ultimo april og i andet
halvår i primo september.
Arbejdsdage ligger første lørdag i måneden fra
februar til juni og august til november.
Den 5/12 er der fugletur og efterfølgende
julefrokost, og den 9/1 er der fugletur, begge dele
for gruppens medlemmer.
9. Evt.
Bo undersøger hvor vi kan få redekasser
produceret.

Næste møde er hos Inge, Platanhaven i Hillerød torsdag den 22/4 2021
Efterårsmødet holdes torsdag den 9/9 2021
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