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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Barup Sø 

Torsdag den 16. juni 2021 
 

Til stede: Leif, Bente, Kirsten, Poul og Emilie (ENS) fra sekretariatet. 

Mødet startede med en besigtigelse fra den sydlige del af mosen, hvor vi forsøgte at finde adgang til 

nordengene. Mødet blev afholdt på bænkene på nordengene med efterfølgende engvandring.  

Velkommen til Bente der er ny i gruppen!  
 

 
 

Noter fra besigtigelsen  

Insektangrebet i tårnet fortsætter, og det skal undersøges, om det kræver evt. reparation. ENS tager dette 

med tilbage til sekretariatet. Sidste års rydninger af vedopvækst ved Barup Sø har givet et godt udsyn over 

vandfladen.  Ved det ”slæt”, der er foretaget på engen i nord, har der ikke i tilstrækkelig grad kunne 

opsamles materiale grundet det våde vejr. Såfremt det udføres igen, er det helt essentielt, at materialet 

fjernes. Tagrørene breder sig fortsat på nordengen, og lådden dueurt samt stor nælde, der begge er 

nærringstof indikatorer, indfinder sig på arealerne. 

 

Rørhøgene har igen i år rede ved søen og bragte god stemning til mødet med deres dans over rørskoven.  

 

1/ Siden sidst 

Nyt fra sekretariatet: 

Fugleværnsfonden opfører nyt tårn på Nyord Enge. Tårnet forventes at have et øget platformsareal på ca. 6 

m2 for at understøtte det stigende antal af naturturister, der besøger området. Tobias Jacobsen har stået 

for designet, som er i tråd med de senere års nyopførsler ved Gulstav Mose og Ravnstrup Sø. Tårnet 

forventes at står klart i november 2021. 

 

Fugleværnsfonden har fået fuglebeviser. Med et fuglebevis støtter du Fugleværnsfonden med 250kr. 

Pengene går ubeskåret til fuglenes sag, da tegningerne er doneret af Carl Christian Tofte og trykket doneret 

af STEP PRINT POWER. Man kan pt. vælge mellem en rødrygget tornskade, en rødhals og en havterne. De 

kan ses og bestilles på vores hjemmeside:  https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-

stoette/fuglebeviser  

 

Fugleværnsfonden samler ind til opkøb ved Søgård Mose med Sebastian Klein, som i år er 

Fugleværnsfondens profil. Det er kun anden gang i fondens historie, at vi samler ind til konkret opkøb. 

Dengang ”fyldte vi rørdrummen” og denne gang ”fyldes tranen”. Der er kommet et betalingsmodul på 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-stoette/fuglebeviser
https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-stoette/fuglebeviser
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hjemmesiden, hvor man kan støtte, der er videoer om kampagnen på Facebook, annoncer i Fugle og Natur 

og det forventes at der kommer et fuglebevis målrettet kampagnen.   

 

ENS har haft møde med Kurt (nabo) vedr. mulig opkøb af et areal til udlæg af p-plads. Dialogen fortsætter, 

og det er af høj vigtighed, at vi fortsat gør os umage for at informere og inkludere vores nabolodsejere 

vedr. initiativer ved søen, for at fremme det gode naboskab.  

 

Nyt fra arbejdsgruppen: 

 

Der har været hærværk ved fugletårnet, hvor en 

folderkasse og en rude blev smadret. Leif har stået 

for ny lavet en ny flot folderkasse, og Søren har sat 

ny rude i – tak for det!  

 

Se desuden skema sidst i referatet for udførte 

opgaver. 

 

 

 

 

2/ DOF-base lokalitet Barup Sø (FVF-område) 375004 
Kirsten har gjort ENS opmærksom på, at ovenstående DOF-baselokalitet kun rummede halvdelen af 

reservatet. Dette er nu rettet, så lokaliteten rummer hele fuglereservatet. Vær dog opmærksom på, at der 

er et overlap i nord mellem to DOF-base lokaliteter. Brug altid ovenstående, når I indtaster for reservatet.  

 

3/ Adgang til nordengene 
Engene i nord er en hengemt skat, som det ville være oplagt at øge synligheden og adgangen til.  

Der har tidligere været en sti, der gik fra indgangen i syd til bænkeområdet ved nordengen. På besigtigelsen 

forsøgte vi at se på mulighederne for at reetablere denne adgang. Det er dog ikke umiddelbart tilgængeligt, 

da der er meget våde partier, og vi skal over nabojorde for at kunne gå tørskoet fra syd til nord.  

Se punkt 4 for overvejelser om at øge synligheden/adgangen til nordengene.  

 

4/ Skiltning og formidling  
Der er en del gamle skilte ved reservatet, som skal tages ned. Det drejer sig om følgende:  

 

 
 

Alle plancher i fugletårnet, den gl. ødelagte folderkasse samt skiltet ved Barup Søvej-krydset.  
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ENS har medbragt skilte til piktogramstolpen ved planchehalvtaget. Dem vil Leif gerne stå for at sætte op -

tak for det. ENS kan desuden fortælle, at der p.t. er ny planche med reservatoversigt i trykken til ophæng i 

reservatet.  

 

Vi drøftede desuden ønsker til fremtidige formidlingstiltag/muligheder ved Barup Sø, som ENS også 

beretter, er emnet for et fremtidig personalemøde for sekretariatet.  

Arbejdsgruppen nævnte her: Sti der forbinder nord med syd, sti ud i rørskoven (evt. som del af førnævnte), 

fuglestemmeplatform, mindre sti ud i norengene samt generel bedre formidling af nordengene. Desuden p-

plads i både nord og syd. ENS bringer dette videre til sekretariatet. Tak for input – kom endelig med flere. 

Alle bolde skal i luften 😊 

 

5/ Kommende arbejdsopgaver 

  

Arbejdsgruppen ønsker at udvide platformsarealet ved 

informationstavlen, så der er plads til det bordebænke-sæt, der 

blev opstillet sidste år (se markering med rød på billedet). Det er 

en rigtig god idé, og ENS har fået OK til, at arbejdsgruppen køber 

materiale til udvidelsen. Arbejdsgruppen står selv for udførelsen -

fantastisk TAK for det!  

 

Der aftales en arbejdsdag i august, hvor arbejdet påbegyndes. 

Øvrige dage aftales herefter. Leif og Søren er tovholdere på dagen 

og står for indkøb af materialer.   

  

 

6) Kontaktliste og datoer til kalenderen 

 

Kommende arbejdsdage 

Dato Særligt fokus 

Torsdag d. 1. juli kl. 09 Bjørneklo samt beskæring langs gangbro  
Nedtagning af gamle skilte, ophæng af piktogrammer 
 

Mandag d. 23. august kl. 09.30 
Evt. også  
Tirsdag d. 24. august kl. 9.30 

Udvidelse af platform se punkt 5 
Leif og Søren står for køb og fragt af materialer forinden  

 

Næste planlægningsmøde ligger i maj/juni 2022. Der udsendes dato for dette møde i marts 2022.  

 

Der er ingen rettelser til kontaktlisten. Enkelte medlemmer der ikke er set i lang tid, kontaktes med henblik 

på at høre om de fortsat vil være en del af gruppen.  

 

7/ Eventuelt: Der var intet til evt.  

 

Tak for et godt møde! 

De bedste hilsner  

Emilie 
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Arbejdsopgaver ved Barup Sø 

 

 Ansvarlig i 
arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Er gjort i år Gentages 
sommer 
2021 

Gentages 
vinter 
2021/2022 

Faste opgaver: 
 

    

 Bekæmpe bjørneklo 
 

Arbejdsdag  
 

X X  

Opfyldning af foldere 
 

Søren X X X 

Beskæring langs med gangbro 
 

    

Slå stien fra p-pladsen samt græsset ved 
nordengen 

Søren     

Nedvaskning af fugletårn 
 

 X   

Opskæring af væltede træer 
 

Efter behov X   

Gennemgang af redekasser  
 

Leif    

Fugletællinger  
 

Leif    

Andre opgaver: 
 

    

Beskæring ved fugletårn 
 

 X   

Nyt vindue  
 

 X   

Ny folderkasse 
 

 X   

 Nedtagning/opsætning af skilte Arbejdsdag  
Se punkt 4 

 X  

Udvidelse af platform ved 
informationsskilt 

Arbejdsdag  
Se punkt 5 

 X  

 


