Referent: Emilie Berg Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Barup Sø
Onsdag den 24. juni 2020
Til stede: Søren, Leif, Benny, Poul, Kirsten, Helge, Steen og Emilie Berg Schmidt (ENS) fra sekretariatet.
_________________________________________________________________________________________

Vi startede dagen med en kort præsentationsrunde -Velkommen til Poul og Kirsten der er nye i
gruppen, men tidligere har været frivillige i Fugleværnsfondens naturreservat ved Bøjden Nor.
Efterfølgende stod den på en fælles besigtigelse af først de sydlige arealer, og siden nordengen.
Arbejdsgruppemødet blev afholdt på de nye bænke i nord, som sædvandeligt med adskillige
rørhøge svævende over rørskoven.
1/ Siden sidst
Nyt fra sekretariatet
Emilie er tilbage fra barsel, det er dejligt at være tilbage!
Fugleværnsfonden har (med arv til DOF-Nordsjælland, som skænkede til FVF) købt 15 hektar skov i Rusland
ved Tegners Museum og Skulpturpark vest for Hornbæk. Købet opfylder et af fondens overordnede mål for
opkøb om mere skov som naturtype på fondens arealer. Naturreservatet ligger umiddelbart op af arealerne
ved museet, og der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien. Naturreservatet
Rusland forventes at blive indviet i april 2021. Mere information følger.
Foruden at påvirke mødet påvirker forholdene under Corona også Fugleværnsfonden helt generelt.
Som I måske har fulgt med på mail, har alle Fugleværnsfondens medarbejdere arbejdet hjemmefra, vores
fugleture har været aflyst, ligesom alle arbejdsgrupper har skulle og fortsat skal tage deres forholdsregler
ved arbejdsdage, møder o.l. Vi er så småt begyndt at vende tilbage til Fuglenes Hus, og igen åbne op for
ture. Vi opfordrer til, at arbejdsgruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og husker at holde
god afstand. Husk at deling af arbejdsredskaber og kikkerter er oplagte smittekilder.
I disse tider hvor sekretariatet kommer mindre rundt i landet, er arbejdsgrupperne, i endnu højere grad end
vanligt, vores øjne og øre i naturreservatet, ligesom jeres arbejdsindsats er helt uvurderlig i en tid, hvor vi
må forvente at få mindre hjælp ude fra.
Mange tak for jer og for alt jeres gode arbejde, det er i høj grad værdsat!
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Ved Barup Sø
Træerne der hæmmer udsigten foran fugletårnet forventes fjernet i det tidlige efterår.
ENS forventer at der igen i år skal slås rørskær på søen. Arbejdsgruppen kan berette at der så småt er
begyndt at komme pilevækst frem på fladerne, hvorfor rørhøst er nødvendigt nu, for at sikre at maskinen
kan tage dem. Det bør desuden overvejes om der skal slås en bræmme på engen langs bredden, hvor
tagrørene langsomt breder sig, og hvor der er for vådt til at der kan tages slæt som på den øvrige eng.
ENS har et møde med naboen, Kurt, vedr. mulighederne for en fælles drift af engen samt se nærmere på
muligheden for at forbedre p-forholdene ved Barup Sø. Arbejdsgruppen er glad for at høre at der er
etableret kontakt til en af nabolodsejerne. Det kunne med fordel gøres til flere.
Fra arbejdsgruppen
Se også skema sidst i referat for udførte opgaver.
Leif har lavet nye kasser til mejser og stære som gruppen har sat op -fornemt!
Under vinterens storme faldt en stor gren over gangbroen, og slog nogle af brædderne i stykker. Grenen er
skåret op og vippet til siden, og gangbroen er repareret til perfektion -godt arbejde!

2/ Kommende arbejdsopgaver
ENS opfordrer gruppen til at afholde fugleture ved Barup Sø. FVF står for annonceringen. Har man brug for
inspiration, kan man evt. tage med på Jørns, Naturvejleder i FVF, fugletur ved Barup Sø, der afholdes
samme aften som mødet.
Ved gennemgang af redekasserne i efteråret, kan kasserne med fordel nummereres.
2.a Vedopvækst ved tårnet
Området foran tårnet er meget vådt, og der bør af sikkerhedshensyn anvendes plader ved færdsel på disse
arealer. Træer her fjernes af en lokal entreprenør.
Arbejdsgruppen skærer træer ned umiddelbart foran tårnet, samt de høje træer t.h. der begrænser udsyn
til ”trægryden”. Træerne beskæres på en arbejdsdag i slutningen af august.
2b Kæmpebjørneklo
På besigtigelsen så vi en del mandshøje Kæmpebjørneklo -dels på naboarealerne, men også i nær skoven.
Bekæmpelsen kan med fordel starte allerede i slutningen af maj næste år, da planterne er svære at
håndtere når de når denne størrelse. ENS kontakter naboen vedr. deres bestand -Guldborgsund Kommune
har desværre endnu ingen indsatsplan. Der arrangeres to arbejdsdage til at tage bjørneklo og efterfølgende
”panikskud”. Er der nogen, der har nået at sætte frø, bør skærmene kommes i en plastsæk og smides til
småt brændbart.
Huskeliste til dagen: spade, machete el. lign, plastsække, beklædning så du er godt dækket til,
gummistøvler samt mad og drikke
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Om bekæmpelse af Bjørneklo
Store bestande bekæmpes første år ved skærmkapning. Planterne sætter typisk endnu en blomst
umiddelbart efter dette, såkaldte ”panikskud”, og hyppigt tilsyn med supplerende skærmkapning er
helt essentielt.
Når bestanden på sigt mindskes, kan planterne med fordel rodstikkes.
Hvis man skærer roden over et sted under vækstpunktet, dør planten. Dette er vanligvis ca. 10 cm
under jordoverfladen. Rodstikning sker lettest mens planterne er små, og påbegyndes derfor med
fordel i maj.
Beskyttelse
Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør
huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige
forbrændinger. Samtidig kan huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis.
Det svider ikke at få plantesaft på huden, og man skal derfor være særligt opmærksom og dække sin
hud godt til under bekæmpelsen!

3/ Kontaktliste og datoer til kalenderen
Kontaktlisten gennemgås, og ENS kontakter de arbejdsgruppemedlemmer der ikke har givet tilbagemelding
på dagens møde, for at høre om de fortsat ønsker at være en del af arbejdsgruppen.
Dato
Mandag d. 29. juni

Tidspunkt
Kl. 9

Tirsdag d. 28. juli

Kl. 9

Tirsdag d. 25. august

Kl. 9

Tirs. d. 8. september

Kl. 10

Hvad
Arbejdsdag
Mødes ved Lillebrændevej
Arbejdsdag
Mødes ved Lillebrændevej
Arbejdsdag
Mødes ved Lillebrændevej
Udflugt med
arbejdsgruppen

Kommentar
Se punkt 2.b
Se punkt 2.b
Se punkt 2.a
Ulfshale Naturcenter,
Se punkt 4

4/Eventuelt
Benny foreslår at arbejdsgruppen tager på en fælles udflugt. Der er stemning for dette, og turen afholds
tirsdag d. 8. september kl. 10 fra Ulfshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege. Benny guider og
planlægger ruten. Husk mad og drikke.
Kirsten påpeger at nordengene er ukendte for de fleste, da man ikke kan læse om adgangen hertil på
hverken DOF-basen eller FVF’s hjemmeside. ENS undersøger adgangsforholdene, hvordan disse kan
forbedres samt formidlingen herom.
Dejligt at se jer alle igen! Tak for et godt møde.
Fuglefløjt
Emilie
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Arbejdsopgaver ved Barup Sø
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages
Sommer
2020

Gentages
Efterår/vint
er
2020-2021

Faste opgaver:
X

Slå græsset ved bænkene i
nordengen
Bekæmpe Kæmpebjørneklo

Se punkt 2.b.

Opfyldning af foldere

Søren

X
XX

X

X

Beskæring langs med gangbro

X

X

Slå stien fra p-pladsen

X

X

Opskæring af væltede træer

Efter behov

X
X

Gennemgang af redekasser
Andre opgaver:
Ophæng af nye redekasser

Leif

Beskæring ved Fugletårn

Se punkt 2.a.

Reparation af gangbro

X

X

X

