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Referat af møde i arbejdsgruppen Rusland 

Mandag den 15. juni 2020 
 
Til stede: Inge (gruppens kontaktperson), Nina, Carole, Vibeke, Bo, Steffen, Lars og fra Fugleværnsfondens 
sekretariat: Jørn (sekretariatets tovholder), Sally og Kristian. 
 
Afbud: Dorte, Helle, Kim og Julie 

Det blev en dejlig eftermiddagstur med høj sol tæt på 25 grader. Vi klarede mødet med en gåtur rundt i 
området, hvor vi fik snakket undervejs. 
 
Introduktion 
Kristian fortalte om området, og hvad det indebærer at være med i arbejdsgruppen. 
Tøj med logo og diverse bøger og brochurer blev udleveret til de fremmødte. 
 
Samarbejde med Tegners Museum fungerer allerede fint. P-pladsen ved Tegners Museum kan vi bruge 
efter aftale, og caféen ved Tegners Museum kan bruges som samlingssted, hvor man kan spise og drikke – 
men der skal forudbestilles, så de har maden klar. Tegners Museum vil gerne have vores foldere til 
naturreservatet liggende. 
 
Samarbejdet med kommunen er også i fuld gang. Vi er blevet enige om mange gode ting, men vi snakker 
fortsat om, hvordan formidlingen skal være. Bordbænke-sæt må vi ikke stille op, så til arbejdsdage og 
arbejdsgruppemøder må kaffe, kage mv. indtages på tæpper i naturen eller på caféen til Tegners Museum 
efter nærmere aftale. 
 
Arbejdsgruppens opgaver er formidling, naturpleje og overvågning af fugle og anden natur. Arbejdsgruppen 
finder selv ud af, hvem der kan tage sig af hvad, men det er allerede tydeligt nu, at alle kompetencer er 
dækket af medlemmerne i arbejdsgruppen. 
 
Jørn blev introduceret som sekretariatets tovholder fremover. Hans mail er jorn@dof.dk.  
 
Er der brug for udstyr og materialer til arbejdet i naturreservatet, skal arbejdsgruppen henvende sig til Jørn, 
som vil bringe ønskerne videre til Kristian. Kristian vil så vurdere, om det kan indkøbes umiddelbart, eller 
om vi skal ansøge om fondsmidler til at dække udgifterne. Så tager det lidt ekstra tid. 
 
Besigtigelse i det nye naturreservat nr. 23 i Fugleværnsfonden 
Vi gik en tur i det nye naturreservat og talte om, hvad der skulle gøres undervejs. 
 
Formidling 
Planchehalvtag ved indgangen fra p-pladsen skal opsættes i samarbejde med Tegners Museum og Gribskov 
Kommune. Og en folder om det nye naturreservat, som kan ligge i en folderkasse på planchehalvtaget, er 
også under udarbejdelse. Allan fra sekretariatet er den ansvarlige for begge dele. 
 
Arbejdsgruppen ønskede at vide, hvad der skal være af tegninger på planche og i folder. Vil der fx også 
være tegninger af planter? I så fald var der forslag til gode tegnere. Kristian kan efterfølgende fortælle, at 
tegningerne er tegnet og betalt, og at der er tale om stor flagspætte, sortspætte, tegning af overgang fra 
hede til skov samt vignetter af kobjælder, halemejse, egern, rødrygget tornskade, skovskade mfl.   
 
Derudover skal der være velkomstskilte ved indgangen til skoven, hvor der står ”Fugleværnsfonden, 
Rusland”. Og der skal gerne opsættes piktogramskilte i naturreservatet, hvor stiforløbet angives, og hvor 
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det fortælles med Fugleværnsfondens blå piktogrammer, at det nu er Fugleværnsfondens område. Det er vi 
ved at aftale nærmere med Gribskov Kommune. 
 
Overvågning 
Kristian fortalte undervejs på turen, at vi i vores naturreservater har frivillige med den specifikke opgave at 
overvåge naturen – specielt fuglene – så vi kan følge udviklingen i naturen, i biodiversiteten og blandt 
fuglene. Derved kan vi se, om det vi gør har den tilsigtede effekt til gavn for naturen. 
 
Vi kan også følge udviklingen i DOFbasen, hvor vores resultater skal lægges ind, men da DOFbasens lokalitet 
er større end vores naturreservat i skoven, er vi nødt til at lave vores egen overvågning, så vi kan vide 
præcis, hvilke observationer, der er gjort i skoven. Dermed sikrer vi også, at der er brugbare resultater til 
vores videre arbejde for natur og fugle. 
 
Naturpleje 
På turen rundt i skoven så vi på det, som trænger til en kærlig hånd. Det er: 
 

1. Gyvel spreder sig fra Petersborgvej 3. Kristian har købt og hentet 2 gyvelsnappere og viste på turen, 
hvordan de skulle bruges. Roden skal helt op. For at frøene ikke spredes, skal de i affaldssække og 
ud af naturreservatet. Affaldssække skal indkøbes. Inge har nu gyvelsnapperne. Inden længe finder 
vi ud af, hvor vores udstyr og redskaber kan stå. 

2. Syrenerne breder sig også ind i skoven fra Petersborgvej 3. Dem må vi bare holde nede med 
grensakse. Et par almindelige og et par lange grensakse skal indkøbes. 

3. Brombær. De skal klippes med grensakse og også helst have roden gravet op med en spade. 2 
spader skal indkøbes – en pælespade og en almindelig spade. 

4. Stor bjørneklo. Findes på engen allerbagerst. Kristian havde før mødet gravet mere end hundrede 
stk. op med spade og hakket dem i stykker med spaden – inklusiv rod. Men de vil komme hvert år, 
og skal have samme tur hvert år. Det tager et par timer for et par raske frivillige. Alle så, hvor de 
stod, og hvordan de skal bekæmpes. Men vær forsigtig. Saften er meget giftig at få på huden eller i 
øjnene. 

5. Grene fra træer på stien skal have en tur med en grensaks i ny og næ.  
6. Vegetation i de lysåbne områder kan tages med en hækkesaks og en håndsav. Der skal også bruges 

en trillebør og arbejdshandsker. Skal indkøbes. 
7. De træer, vi ikke er glade for i området, er specielt sitka-gran og bjergfyr. De skal enten fældes og 

sælges eller ringes og brændes. Og så må nogle naturligvis godt blive stående til de fugle, der er 
glade for dem. Vi tænker alle videre over dette. 

8. Græsning i skoven er måske en mulighed. Med kreaturer fra vores naboer, som har engene op til 
naturreservatet. Emilie i sekretariatet undersøger mulighederne lige pt. Det skal godkendes af 
fredningsmyndigheden (kommunen) og måske også af Fredningsnævnet. 

 
Alle er klar til at give en hånd. Og hvis der en dag bliver behov for at bruge en motorsav, har vi også kyndige 
på det område, som er klar til eventuelle opgaver. Men vi venter lige med at indkøbe sådan en inkl. 
sikkerhedsudstyr, til vi ved, om det bliver nødvendigt.  
 
Andet vedligeholdsarbejde 
Et stykke træ på klaplågen ud mod østengen trænger til at blive sat fast med et par skruer. 
 
Kommende arbejdsdage og arbejdsgruppemøder 
Inge vil indkalde til den første arbejdsdag ved at give forslag til forskellige datoer, som man kan melde ind 
på. På denne arbejdsdag bliver fremtidige arbejdsdage og næste arbejdsgruppemøde planlagt. 
Fugleværnsfonden betaler drikkelse ved arbejdsdage og vil gerne betale for mad og drikke ved Tegners 
Museums café ved næste arbejdsgruppemøde, hvis bare arbejdsgruppen selv koordinerer og bestiller. 
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Indkøb og opbevaring af udstyr og redskaber 
Vi skal have indkøbt følgende til at starte med: 
 
2 gyvelsnappere (er nu indkøbt) 
1 pælespade og 1 almindelig spade 
2 små grensakse og 2 lange grensakse 
2 hækkeklippere 
2 små løvsave 
1 trillebør 
10 par arbejdshandsker 
10 ruller affaldssække – gerne gennemsigtige, hvis de skal på genbrugsstationen til haveaffald 
 
Indvielse af naturreservatet 
Rusland skulle have været indviet, bl.a. af borgmesteren i Gribskov Kommune den 25. april 2020 med 
deltagelse fra DOFs repræsentantskabsmøde. Det blev aflyst pga. Corona-smittefaren. Men vi prøver igen 
næste år, hvor det måske kan lade sig gøre lørdag den 24. april 2021 – igen i sammenhæng med DOFs 
repræsentantskabsmøde. 
 

Tak for et dejligt møde og en dejlig gåtur! 
 

De bedste hilsener 
Kristian  

 
 

 
Arbejdsgruppen på tur i naturreservatet sammen med direktøren og hans assistent Sally.  

Assistentens far Jørn tager fotoet.  

 
 


