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Referat af møde i Agerø arbejdsgruppe 

Onsdag den 18. maj 2022 

 

Til stede: Bent, Erik, Flemming, Knud og Jørn fra sekretariatet. 

 
Mødet startede med en optælling på engene og hele vejen ud på Stenklipperne. Vi gør det til en 
fast tilbagevendende begivenhed på forårsmødet. 
 
1. Siden sidst 
 
Sekretariatet har siden sidste møde fået to nye medarbejdere. Stine Bærentzen startede i 
efteråret som kommunikationsmedarbejder og overtog Hannes arbejdsopgaver, og i marts 
startede Ane Scheel i en nyoprettet stilling som fundraiser. 
 
Det lykkedes endelig at få det nu to et 
halvt år gamle reservat Rusland indviet. 
Det fandt sted i april under overværelse af 
DOF’s repræsentantskab, Gribskov 
Kommunes borgmester og en del af 
bestyrelsen. 
 
Kortbordet ved parkeringspladsen er 
rådnet væk. Arbejdsgruppen vil gerne have 
noget information om reservatet/FVF ved 
P-pladsen. Jørn snakker om mulighederne 
med Allan og vender tilbage med et 
forslag. 
 
Der er taget hul på den sidste kasse Agerø-foldere, og Jørn tjekker, om der er bestilt genoptryk. 
 
Udførte arbejdsopgaver: 
 

• Flemming har udskiftet ruden, der var blæst ind 

• Knud har malet fronten af skjulet 

• Hegnet er blevet velbarberet 
 
2. Kommende arbejdsopgaver 

• Arbejdsgruppen reparerer skiltet på P-pladsen midlertidigt 

• Skydetønden er lokaliseret i det nordlige skel – den er ca. 1 m dyb og skal tømmes for vand 
og graves fri. 

• Der sættes en lamineret version op af skiltet med MobilePay-nr. (Jørn sender til Bent) 

• Der skal sættes nye stropper på vinduerne (6 stk.). Flemming ser på mulighederne 

• Skjulet males en bid ad gangen hver arbejdsdag, så det holdes løbende ved lige. 

• Der står fortsat rynket rose på sydsiden af hegnet. De kan fjernes løbende med 
teleskopsaven, når der er tid til det. 
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• Vi forsøger med afbrænding af Stenklipperne til vinter, hvis/når der er en frostperiode. 

• Bent spørger Niels om funktionen af de to pæle i reservatet, og hvis de ikke bruges til 
noget, skærer vi dem ned til ca. ½ m. 

 
3. Arrangementer 
Bent holdt foredrag om FVF i Agerø Kirke i starten af november sidste år. 
 
Den traditionelle forårstur blev gentaget søndag 1/5 2022. Desværre var der ikke mange fugle, dog 
lidt lysbugede knortegæs ved dæmningen. 
 
4. Fugleovervågning 
Som nævnt ovenfor blev fuglene i reservatet talt inden mødet. Resultater fra optællingen blev: 
  

Engene Holmene Stenklipperne Skjulet 

Skarv 
  

1 
 

Toppet skallesluger 
  

12 
 

Gravand 1 yp 2 4 + 6 yp 
 

Gråand 1 yp 
   

Strandskad 3 2 yp 40 + 3 yp 
 

Strandhjejle 10 
   

Rødben 3 yp 
   

Storspove 
  

3 
 

Stor præstekrave 
  

4 yp 
 

Alm. ryle 
  

1 
 

Sølvmåge 
  

15 
 

Stormmåge 
 

3 
  

Hættemåge 
 

1 
  

Sanglærke 2 sy 2 
  

Engpiber 7 sy 1 sy 
  

Tornsanger 
   

1 sy 

Gærdesmutte 
   

1 sy 

Tornirisk 
   

1 sy 

Rørspurv 1 
   

Bomlærke 1 sy 
  

2 sy 
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5. Kalender 
Næste arbejdsdag er 2/6, og ellers planlægges ad hoc, (Bent tager initiativ). 
 
Arbejdsgruppemøder i 2022:  
Onsdag 21/9 kl. 10.30 (starter med arbejdsdag)  
 
6. Evt. 
Stine og Ane er i gang med planlægningen af Fugleværnsfondens Fællestræf for alle frivillige. Mere 
information følger. 
 
Det nye tårn på Nyord indvies tirsdag den 31. maj – alle er velkomne. 
 
Tak til alle for et hyggeligt møde. Vi ses til september! 
Med venlig hilsen 
Jørn 
 
 

Næste arbejdsgruppemøde onsdag den 21. september 2022 kl. 12-15  
(med arbejdsdag 10.30-12) 


