
Referat møde i arbejdsgruppen ved Barup Sø d. 16/4 2007 i Nr. Alslev Bibliotek 
 

Tilstedeværende: Benny, Inger og Søren Sørensen, Kurt og Rita, Leif Jakobsen og Søren Olesen 

 

Afbud: Leif Clausen og Bente Jakobsen 

 

Øvrige ikke fremmødte: Holger, Jens, Lars, Niels-Jørgen, Per, Randi, Pia  og Rene 

 

 

Aktiviteter i arbejdsgruppen siden sidst 

• Efter ønske fra naboen Kurt Hillike er der foretaget oprensning af en grøft så vandet bedre 

kan løbe fra marken ind i reservatet. Leif Jakobsen stod for opgaven, som har afhjulpet 

problemet. 

• Oprydning efter Hedeselskabets rydningsarbejde tilendebragt med succes 

• Tårnet istandsat  

• En af naboerne har vist sig som en effektiv vicevært, og hjælper arbejdsgruppen med 

indsamling af affald, Arbejdsgruppen opfordrede til, at der blev sendt en stor tak samt en 

indbydelse til at være med i gruppen. 

• Afgræsningen af engene syd for søen er en succes og Benny kunne berette om en stor 

bestand af gøgeurt på det afgræssede område. Søren Ferdinand opfordrede til at nogen fra 

gruppen lavede en planteliste for at dokumentere den positive effekt af afgræsningen. 

Tidspunktet omkring 1. juni er formodentlig ideelt for en botanisk beskrivelse. Gruppen 

opfordrede Per Diepgen til at kigge på botanikken. 

• Afgræsningen er kommet i gang igen i et fint samarbejde med familien Hansen, Kirkehøjens 

Limousine. Arbejdsgruppen vil gerne også i fremtiden hjælpe med at få afgræsningen til at 

fungere 

• Arbejdsgruppen deltog 2006 i den afholdte Limousinefestival hos Niels Hansen. Efter lidt 

placeringsvanskeligheder endte det med en stor succes, og der var mange besøgende som fik 

sig en fin fuglesnak 

 

Så godt nok har vi ikke mødtes længe, men kom ikke og sig, at der ikke sker noget!!! 

 

Tårnet 

Søren Sørensen kunne berette at tårnet på trods af renovering bør tilses af sagkyndig, da der er 

omfattende råd i de øvrige samlinger i top af bærende støtteben. Søren Ferdinand lovede at bringe 

denne besked videre til Elise 

 

 

Hjemmeside 

Fugleværnsfonden har fået opjusteret sin hjemmeside www.dof.dk/fvf  

Barup Sø har sin egen side, som blev demonstreret. Leif Jakobsen lovede at lave et udkast til en 

tekst om arbejdsgruppen om dens mange aktiviteter og kvaliteter 

 



Limousinefestival 20/5 – 2007 

Igen i år afholdes der Limousinefestival hos Niels Hansen. Arbejdsgruppen var interesseret i at 

være med.  

 

Benny meldte sig, og Søren og Inger ville gerne være behjælpelige. Det blev aftalt at 

arbejdsgruppen koordinerer det internt. Der afholdes et indledende møde d. 11/5 kl. 19:00 hos Niels 

Hansen, hvor det praktiske omkring standene aftales nærmere. 

 

Søren Ferdinand er behjælpelig med materiale, som sendes til Benny. Inger kunne berette hvorledes 

markeder og festivaler efterhånden var blevet et stort nummer i lokalområdet, og at der er et stort 

potentiale for medlemshvervning ved disse lejligheder. Flot! 

 

Foredrag i Allerslev 

Søren Ferdinand står til rådighed for et foredrag i november. Holger bedes tage kontakt for at aftale 

nærmere. 

 

Fugle for folket 

I år er det planlagt at publikumsinstallationer skal have et ordentligt spark fremad. Søren Ferdinand 

redegjorde for planerne om en gangbro i rørskoven for ende af Barup Søvej samtidig med at der 

indledes forhandlinger med Gulborgsund Kommune om forbedrede P-forhold. Vi diskuterede dette 

til bunds, men alle synes det var en god ide med gangbroens placering. Ideen stammer fra Leif 

Jakobsen, godt set! 

 

I skrivende stund har jeg fået oplyst at der er penge i projektet til at forlænge den nuværende 

gangbro til indgangen til reservatet. 

 

Fællestræf ved Gundsømagle Sø d. 17/6 

Arbejdsgruppen er inviteret og opfordres til at møde op for bl.a. at besigtige den flotte gangbro i 

rørskoven ved Gundsømagle Sø. Det kan forhåbentlig give blod på tanden for barup Sø. Dertil er 

arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø aktiv, og står med mange af de samme problemstillinger som 

ved Barup Sø.  

 

Guidede ture 

Der er ingen ture i foråret, hvilket Benny mente skyldtes at reservatet trængte til lidt ny benzin, så 

det igen blev attraktivt at holde ture i reservatet. 

 

Dog holder Søren Olesen 2 spændende tur om ådalens geologi. Første tur d. 21/4 kl. 14:00 med start 

fra Nørre Alslev bibliotek. Læse mere på www.naturnet.dk  

 

Naturplejeprojekter i den kommende tid 

Søren Ferdinand foreslog to projekter, som begge faldt i gruppens smag: 

1. Udvidelse af græsningsfolden, så der græsses længere ud i rørskoven, og særligt så hjørnet 

op mod fugletårnet kommer under hegn, så engen bliver synlig fra tårnet. Dette udføres i 

forbindelse med at hegnet skal sættes i stand inden græsningssæson  

2. Rydning af pileområde og yderste del af elleskov, som stjæler en stor del af udsigten til den 

bagerste del af rørskoven fra fugletårnet. 

 



Derudover så henledte Benny fokus på at Fugleværnsfonden skal være opmærksom på tilgroningen 

på mosefladen ud for fugletårnet. Der børe snart foretages en rydning af dele af opvæksten. 

 

Bjørneklo: Arbejdsgruppen skal også i dette forår bekæmpe Bjørneklo. Et område kan ordnes ved at 

det bliver indhegnet. Leif Jakobsen har snakket med Niels Hansen om dette, så det er bare at få sat 

det i værk. Benny fortalte at Gulborgsund Kommune havde lavet et handlingsplan, hvor der var 

anmeldepligt. Benny lovede at fremsende materiale til Søen Ferdinand, så dette kunne tages op på 

et møde med kommunen. 

 

Andre opgaver 

• Hønsenet på gangbro foran tårn 

• Fjern planche i fugletårn ”beskyt det du holder af” og DK kort 

• Slåning af stier 

• Nedtagning af trekantskilte og opsætning af egepæle 

 

Kalender: 

 

Arbejdsdage: 

• Torsdag 10/5 kl. 18:00 med spader og leer (Bjørneklo) og hønsenet på gangbro foran tårn 

• Lørdag 9/6 kl. 9:00 etablering af fold 

 

I øvrigt indkalder gruppen til en række arbejdsdage og aftner på egen hånd. 

 

Næste møde i arbejdsgruppe:  

• Mandag d. 22/10 kl. 19:00 på Nørre Alslev Bibliotek 

 

Tak for et godt møde! 

 

Søren Ferdinand Hansen 

 

 


