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Referat af møde i arbejdsgruppen i Rusland 
Torsdag den 22. september 2022 

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

Mødet blev afholdt en fin efterårsdag foran cafeen ved Tegners Museum. 
 
1. Siden sidst og udførte arbejder 
Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret.  
 
Det netop afholdte fællestræf på Sydlangeland var en stor succes hos deltagerne, og det afholdes 
sandsynligvis allerede et fællestræf igen i 2023. 
 
Lige inden sommerferien stoppede Kristian som direktør i Fugleværnsfonden. Bestyrelsen arbejder på at 
kunne ansætte en ny direktør inden udgangen af 2022. 
 
Arbejdsdagene i foråret er gået med optælling af ynglefugle og redekassetjek. Derudover har gruppen 
prøvet at fjerne gyvel og syren. Gyvelerne er dog for små til at man får rødderne med op. Sumakkerne er 
også blevet gået til af blandt andet Martin. 
 
Arbejdsgruppen samarbejder med kommunen om at pleje det fælles område med kobjælder i sydkanten af 
reservatet. Ligeledes beskæres egetræerne langs den sydlige sti af hensyn til bl.a. tjærenellike. 
 
Udførte arbejdsopgaver: 

• To gamle skilte er nedlagt 
• Redekasser er sat op 
• Fjernelse af gammelt skilt ved velkomstskiltet 
• 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 
• Beskæring af egetræer på sydlige sti 
• Opsætning af piktogrammer 
• Ophængning af 2 uglekasser og evt. 

stærekasser 
• Høslæt 
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3. Udstyr: behov, indkøb og opbevaring 
Leerne fra Vaserne, som pt står hos Søren fra sekretariatet, skal transporteres til Anders, gerne så hurtigt 
som muligt, så gruppen kan nå et prøvehøslæt inden.  
 
Udstyrslisten er: 
1 pælespade og 1 almindelig spade 
2 små grensakse 2 ørnenæb 
2 save 
4 slibesten 

2 høriver 
1 trækvogn 
10 par arbejdshandsker 
10 ruller affaldssække 

 
4. Kasseprojekt 
Gruppen har sat kasser fra GreenTools op og Lars og Jørn m.fl. har taget billeder/video til samarbejdet med 
GreenTools. Vi fortsætter med at tage foto og video i den kommende sæson. Der er enkelte kasser, der skal 
justeres eller flyttes lidt i forhold til stierne. 
 
5. Overvågning 
Der er lagt mange ressourcer i både overvågning og kassegennemgang. I kasserne har der været 15-16 
musvit, 3-4 blåmejse, 2 broget fluesnapper og 1 spætmejse. De to fluesnappere har dog sandsynligvis ikke 
haft ynglesucces, selvom der blev observeret æg begge steder. 
Inspektionskameraet virkede desværre kun med netforbindelse, så vi mangler et, der kan fungere uden. 
Jørn undersøger markedet. 
 
6. Plejeplan  
Plejeplanen er forsinket yderligere og afventer plejeplanen for Svartingedal. Arbejdsgruppen inddrages 
tidligt i processen, når denne startes op med konsulenten. 
 
7. Planlægning af arbejdsdage og møder 
Arbejdsdagene fortsætter som tidligere den første lørdag i måneden fra februar til juni og august til 
november. Gruppen afholder et møde 12/10 til bearbejdning af ynglefugletal – Inge koordinerer. 
Jørn og Allan er gået i gang med planlægningen af ture i 2023 og koordinerer med Martin. 
Planlægningsmøder i 2023 er 12/4 og 20/9 begge dage 14-18, 14-15 er der besigtigelse i reservatet. 
 
8. Eventuelt 

• Inge opfordrede til at huske at svare på mails om mødedatoer, både hvis man kan og hvis man ikke 
kan komme. 

• Jørn sørger for en kasse foldere til Dorte 
• Et internt lekursus blev foreslået som forberedelse til kommende høslæt. 
• Det vil være godt at lave en kortlægning af skiltningen, så evt. mangler kan vurderes. 

 
 
 

Næste møde er ved cafeen onsdag den 12/4 2022 kl. 14-18 
 


