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Fugleværnsfonden, den 30. oktober 2017 

Referent: Jørn Dyhrberg Larsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Agerø 

tirsdag den 12. september 2017 

 
Til stede: Bent, Anthon, Knud samt Søren og Jørn fra sekretariatet. 
Afbud: Ingen 

 
1. Første formelle planlægningsmøde i arbejdsgruppen 
 

 Adresselisten blev opdateret 

 Rollefordeling: 
Bent er gruppens kontaktperson til sekretariatet, og Jørn er sekretariatets tovholder. 
Gruppens størrelse blev diskuteret; en størrelse på 3-5 mand er passende, men 
koordineringen skal fungere, så man ikke står alene på en arbejdsdag. Bent spørger Erling, 
om han vil deltage i overvågningen sammen med Vagn, og spørger desuden Vagn, om han 
vil være med i arbejdsgruppen. Jørn taler med DOFs lokalformand i Nordvestjylland og 
hører om der evt. kunne være potentielle medlemmer af arbejdsgruppen. En mulighed 
kunne være at deltage i lokalforeningens generalforsamling med et oplæg om FVF med 
særligt fokus på arbejdsgruppen på Agerø og mulighederne for deltagelse. 
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2. Grej 
Buskrydderen er blevet repareret, og der er indkøbt bedre benzin, som muligvis kan afhjælpe 
kondensdannelse, og at den er svær at starte, når den har stået i skuret. 
 
Der er ønske om følgende indkøb: 

 Kost 

 Elektrisk buskrydder, der kører på de samme batterier som hækklipperen (der er to stk.) 
Pris: 3.500,- 

 Gammeldags hæksaks 

 Ørnenæb 

 Buesav 
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3. Adgang til skjulet og transport af udstyr 
Hegnet langs stien er blevet meget tæt. Det skal skæres ned i en højde på 2 m på begge sider og 
desuden fjernes 1,5 m på østsiden. Jørn indhenter et tilbud på beskæring (evt. inkl. bortkørsel). En 
mulighed er også af brænde det afskårne af enten på engene eller hos Niels. Jørn og Søren 
undersøger muligheden for at søge midler (fx N2000) til beskæring. 
 
Jørn undersøger hvor matrikelskellet ligger langs vejen, og hvem der har opgaven med at beskære 
bevoksningen. 
 
Aftale med De Syv Sogne kunne inkludere slåning af græsset ved parkeringspladsen og vejen ved 
hjælp af pedeller. 
 
4. Løbende arbejdsopgaver 
Bent har overblikket og indvier de øvrige medlemmer løbende. 
Jørn og Søren finder ud af at ekspedere to af de nye folderkasser til Bent eller Knud. 
 
5. Overvågning 
Så mange tællinger af lysbugede knortegæs som muligt er velkomne, meget gerne ugentlige 
tællinger. Ligeledes er alle observationer af ræv vigtige. 
 
Faste tællinger er for meget at overkomme for gruppen. Det kunne derfor være en mulighed at 
hverve via DOF Nordvestjyllands generalforsamling. Også potentielle turledere kunne findes her. 
 
6. Det nye skjul 
Vi beder tømreren om at montere vinkelbeslag på bænkene, så de sidder på begge sider (6 stk.). 
Ligeledes beder vi om at få sat hylder op i skuret, som Bent havde bedt om. Det lille nordvindue 
skal blændes af. 
 
7. Formidling  
Der mangler plancher. Jørn planlægger 2 plancher med Allan. Fx en om lysbuget knortegås (inkl. 
trækruten), og en om engene/særlige arter/årstider. Mål på placeringen er 62x140 (indre) og 
110x165 (ydre). 
 
8. De Syv Sogne 
Projektlederen fra De Syv Sogne har henvendt sig, og de er meget interesserede i et samarbejde 
med FVF. Jørn kontakter dem og vender mulighederne. 
 
9. Evt. 
Der er ønske om et Åbent Skjul-arrangement til indvielse af det renoverede skjul, evt. arrangeret i 
samarbejde med De Syv Sogne og annonceret i lokalpresse mv. Dato skal være i foråret, når 
tømrerarbejdet er færdiggjort og plancherne opsat. 
 
Kikkerten, som tidligere har ligget forankret i skjulet skal tilbage på plads. 
 
Der er fejl på besøgstælleren, som tæller 2-3 gange for meget. Søren og Jørn følger op. 
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Til kalenderen: 
 
Arbejdsdage 
 
Første torsdag i hver måned fra april-oktober. Eventuelle ændringer bliver meldt ud af Bent. 
 
Ture: Forårstur pri. maj med Bent. Bent spørger desuden Erling om han vil deltage som leder. 
 
Næste planlægningsmøde er i foråret 2018 – dato aftales snarest. 
 
Tak til alle for et hyggeligt møde og en stor tak til Bent for indkøb af frokost og kaffe/kage. De 
bedste efterårshilsner fra Søren og Jørn. 
 

 


