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Referat af møde i arbejdsgruppen i Rusland 

Torsdag den 9. september 2021 

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

Afbud: Anders, Helle, Julie, Kim, Martin og Vibeke 

 

1. Siden sidst og udførte arbejder 

• Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. 

• Jørn orienterede om, at Hanne desværre har valgt at opsige sin stilling som 

kommunikationsmedarbejder. Kristian arbejder på ansættelsen af en ny 

kommunikationsmedarbejder inden årets udgang. 

• Der er planer om ringning og veteranisering af udvalgte træer. Emilie i sekretariatet arbejder på 

dette projekt, og nærmere information kommer, når der er noget konkret på tapetet. 

• Forlægningen af stien ved Anders’ hus er ikke kommet videre siden sidst, men sagen kører videre. 

• Tegners Museum vil gerne have en stak foldere leveret ind imellem, så de kan dele ud til deres 

gæster. 

• To af folderkasserne er gået i stykker, og der mangler møtrikker til at reparere dem. 

 

Udførte arbejdsopgaver: 

• Alle gyvel undtagen en enkelt er trukket op  

• Der er fjernet en god bid af sumakkerne 

• De gamle betonrør bag Petersborgvej 3 er fjernet 

• De første 15 småfuglekasser er sat op 

 

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 

Vi sætter indkøbet i gang, og der er aftalt opbevaring hos Anders. 

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. Kommunikation 

Det blev diskuteret, hvor detaljerede indtastninger i DOFbasen bør være, og fremover undlades at skrive 

fuglekassernes numre i yngleobservationerne. 

 

5. 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. 

 

6. Redekasser 

Der er igennem Naturbutikken opstået en mulighed for at få kasser fra Green Tools mod levering af fotos af 

fugle i kasserne. Jørn arbejder videre med den mulighed. 

Inge arbejder desuden videre med kasser fra Græsted, og Jørn arbejder videre med ideen om et 

skoleprojekt. 

Vendehalskasserne rengøres i marts. 

 

7. Overvågning og DOFbasen 

Gruppen var ude for at registrere tre gange i ynglesæsonen, og de mødes 16/9 for at lave 

ynglefuglebearbejdning, som indtastes i DOFbasen. 

 

8. Formidling og skiltning 

Der mangler piktogrammer og FVF-piktogrammer visse steder, bl.a. ved den sydøstlige indgang til 

reservatet, hvor de evt. kan sættes op på den pæl, der er der i forvejen. 

Der blev desuden diskuteret adgangsregler. Hvis der er behov for det, kan vi tage det op som et 

selvstændigt punkt på det kommende møde. 

 

9. Planlægning af arbejdsdage og møder 

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

november. 

Husk julefrokost lørdag den 4/12 kl. 10 

 

10. Evt. 

Det er stadig en mulighed for at udnytte den lokale facebookside, hvis der er en, der er interesseret i at 

være redaktør. 

Endnu en gang tak til Dorte for lækker kage!!       

 

Næste møde er ved cafeen torsdag den 21/4 2022 kl. 16-19 

 

Der er besigtigelse kl. 15 for dem, som kan være med. 


