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1. Sammenfatning 
 

Ravnstrup Sø ligger på Sydsjælland i Suså Kommune nær Herlufmagle, d.v.s. i 

den nordlige ende af Storstrøms Amt. Ravnstrup Sø er på knap 10 hektar. Den 

blev købt af Fugleværnsfonden i 1983 og er en typisk næringsrig østdansk sø 

omgivet af tæt rørskov og pilekrat. 

 

Plejeplanen er blevet til i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden, Ornis 

Consult og Fugleværnsfondens frivillige Arbejdsgruppe for Ravnstrup Sø.  

 

Planens formål er at sammenfatte eksisterende viden af  relevans for den 

fremtidige forvaltning af Ravnstrup Sø samt at give forslag til, hvordan 

naturværdierne ved Ravnstrup Sø kan genskabes, bevares og formidles. 

 

Reservatet rummer et rigt og varieret fugleliv typisk for fugtige, tilgronings-

prægede naturtyper, men ingen deciderede sjældenheder yngler i reservatet. 

Reservatet rummer desuden flere botanisk interessante partier, bl.a. findes et 

areal med ekstremrigkær i områdets nordøstlige ende. Ekstremrigkær er 

blandt landets mest sjældne og truede naturtyper, bl.a. fordi mange er blevet 

opdyrket eller er under tilgroning. 
 

Rundt om Ravnstrup Sø findes desuden en smal bræmme af meget gammel 

skov med naturskovspræg med bl.a. skælrod og det sjældne skovtræ småbladet 

lind og pæne bestande af hulrugende småfugle.  

 

Der findes gangstier og fugletårn i reservatet, og ca. 6000 besøgende finder 

årligt vej til reservatet ved Ravnstrup Sø. 

 

Studier af luftfotos fra midten af 50erne til i dag viser, at den frie vandflade 

ved Ravnstrup Sø, som det ses ved de fleste andre søer i Østdanmark, er under 

tilgroning. Bæltet af rørskov breder sig således ud i den frie vandflade, som er 

aftaget væsentligt i udbredelse gennem de seneste 40-45 år.  

 

Uden pleje synes det derfor givet, at søen vil gro til inden for en overskuelig 

tidshorisont og blive omdannet til i første omgang rørsump og herefter til 

pilekrat med islæt af rødel og birk. For fuglene vil konsekvensen være, at 

vandfuglene gradvist forsvinder og erstattes af arter tilknyttet rørskov, krat 

og – i sidste ende – skov. Også for padder, krybdyr og ekstremrigkærets 

lyskrævende karakterplanter vil en sådan vegetationsudvikling være 

særdeles negativ. 

 

Formålet med plejeplanen er ikke at genskabe et forhistorisk landskab, 

snarere at øge, bevare og formidle naturindholdet i et mosaikpræget 

kulturlandkab karakteristik for det 20. århundredes østlige Danmark. I 

rapporten stilles forslag om: 1) Vegetationspleje på de arealer, hvor der 

foregår en udvikling bort fra den ønskede naturtilstand, 2) Etablering af 

mere åbent vand, 3) Overvejelser vedr. forbedring af områdets vandkvalitet 

samt 4) Forbedret formidling ved hjælp af plancher, skjul, forbedrede 

adgangsforhold m.m. 
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2. Baggrund 
 

Fugleværnsfonden, under Dansk Ornitologisk Forening, blev stiftet  i 1966. 

Fonden indsamler midler til opkøb og pleje af naturreservater. Midlerne 

stammer fra testamentariske gaver, private bidrag  samt tilskud fra fonde, 

legater og lignende. 

 

Fugleværnsfonden har i dag en snes reservater over hele landet, områder af 

regional, national eller international betydning for fuglene. De godt og vel 700 

hektar rummer tilsammen alle Danmarks mest fuglerige – og truede - 

naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, 

rørskove, krat og naturskov.  

 

Ravnstrup Sø på Sydsjælland er på knap 10 hektar. Den blev købt af Fugle-

værnsfonden i 1983 og er en typisk næringsrig østdansk sø omgivet af tæt 

rørskov og pilekrat. 

 

Plejeplanen er blevet til i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden og Ornis 

Consult A/S.  Planens formål er: 

 

 at sammenfatte eksisterende viden af  relevans for den fremtidige 

forvaltning af området og, på denne baggrund, at: 

 at give forslag til, hvordan naturværdierne ved Ravnstrup Sø kan 

genskabes,  bevares og formidles.  

 

I overensstemmelse med Fugleværnsfondens formål fokuserer rapporten på 

Ravnstrup Søs fugleliv, men også andre naturværdier er inddraget i 

plejeplanen.  

 

Den type natur/halvkultur, som Ravnstrup Sø repræsenterer, er karakteristisk i 

Østdanmark. Området, som det ser ud i dag, er skabt og formet i et samspil 

mellem natur, kultur og historie. Der knytter sig derfor mange spændende  

historier til området, hvilket gør reservatet formidlingsmæssigt interessant. 

Derfor spiller også formidling en rolle i plejeplanen. 

 

Foruden Fugleværnsfondens egne principper for pleje på fondens reservater 

følger rapportens plejeforslag også retningslinierne fra Skov- og Naturstyrel-

sens Naturplejestrategi (Jørgensen 1999). 

 

Udover plejeforslag indeholder rapporten en aktivitetsplan, der dækker de 5 år, 

plejeplanen omfatter. Planen vil givetvis ændre sig undervejs og skal derfor 

også  ses som en ”checkliste” over de foreslåede aktiviteter.  

 

Det forventes, at Fugleværnsfonden selv udarbejder de budgetter, der 

nødvendigvis må ledsage de plejeaktiviteter, man vælger at gennemføre. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten blev Ravnstrup Sø besøgt i juni og 

september 2002 . 
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Elise Frydensberg (Fugleværnsfonden) og Henrik Wejdling fra 

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe for Ravnstrup Sø takkes for 

kommentarer og hjælp til udarbejdelse af rapporten.  

 

Søren F. Hansen, Fugleværnsfonden, og Birte Hansen, Ornis Consult, har 

leveret rapportens botaniske oplysninger, og Fugleværnsfondens naturvejleder 

Allan Gudio Nielsen har bidraget med forslag til formidling. 

 

Tilsvarende plejeplaner er udarbejdet for Fugleværnsfondens reservater ved 

Søgård Mose (Sønderjyllands Amt), Tryggelev Nor (Fyns Amt), Gulstav 

Mose (Fyns amt), Nyord Enge, Saksfjed-Hyllekrog, Barup Sø (Storstrøms 

Amt) og Gundsømagle Sø (Roskilde Amt). 

 

Da plejeplanerne gælder for en begrænset periode (typisk 5 år), er det 

Fugleværnsfondens hensigt at opdatere plejeplanerne med jævne mellemrum. 

Nærværende rapport skal derfor ses som en videre bearbejdelse af  Driftsplan 

for Ravnstrup fra 1996 (Flensted 1996).  

 

Interesserede kan downloade plejeplanerne som pdf-filer på www.dof.dk, 

hvorfra der også kan findes opysninger om Fugleværnsfondens øvrige 

reservater og aktiviteter. 

 

 

 

 

 

http://www.dof.dk/
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3. Eksisterende forhold 
 

3.1. Beliggenhed 

 

Beliggenhed m.m. Ravnstrup Sø ligger i Suså Kommune nær Herlufmagle på Sydsjælland, d.v.s. 

i den nordlige ende af Storstrøms Amt.  

 

 Reservatet omfatter 9,6 hektar åben vandflade, rørsump, gammel løvskov, 

pilekrat og mere eller mindre lysåbne kærområde. 

 

Reservatopkøbet blev foretaget i 1983 i én omgang ved en frastykning fra 

Ravnstrup Hovedgård. 

 

Ravnstrup Sø ligger i et område med mange nord-sydgående tunneldale, 

d.v.s. dale, som blev dannet af smeltevandsfloder under iskappen i sidste 

istid. Landskabet omkring Ravnstrup er ellers ret fattigt på søer, idet isen 

efterlod de fleste lavninger i tunneldalene fyldt op med jord og sten fra 

smeltevandet. Mange af lavningerne er siden drænet og opdyrket som 

landbrugsjord. 

 

Da Ravnstrup Sø ligger i en tunneldal, er reservatet relativt skarpt afgrænset i 

forhold til de omkringliggende dyrkede arealer. 

 

Vejbeskrivelse  Ca. 6000 besøgende finder årligt vej til reservatet ved Ravnstrup Sø. Fra rute 

14 (mellem Næstved og Ringsted) drejer man mod Glumsø ved Herluf-

maglehallen. Efter ca. 2 km (og ved 2. vej efter jernbanebroen) drejer man til 

venstre ad Ålehusvej mod Trælløse/Skelby. Et skilt viser vej til reservatet, 

der ligger ved det første vejsving.  

 
 

3.2. Beskyttelsesforhold og planmæssig status 

 

Fredning m.m.  Ravnstrup Sø er ikke underlagt en egentlig landskabsfredning. Dog er stort set 

hele reservatet omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser 

(§3), hvorefter der ikke uden tilladelse fra amtsrådet må ændres i områdets 

tilstand. 

 

  Der er desuden afsagt en fredningskendelse om egegrupper og krat omkring 

søen, hvori det hedder, at de nuværende træarter skal bevares og ikke må 

erstattes med andre uden Fredningsnævnets samtykke (se partier med 

fredskov, bilag 1). 

 

Nærmeste fredede områder er Tystrup-Bavelse Søerne (3000 hektar) mod 

nordvest, Holmegårds Mose (326 hektar) mod sydøst, Sønderskov Overdrev 

(26 hektar) mod øst og Torpe Mose  (41 hektar), 2 kilometer nord for 

Herlufmagle. 

 

Regionplan I Storstrøm Amts Regionplan 2001-2013 er Ravnstrup Sø udpeget som et 

regionalt naturområde, en del af et Vandmiljøplan 2 lavbundsareal, som en del 

af et område af særlig landskabelig værdi, en del af et større område med 

særlige drikkevandsinteresser samt et område, hvor ny skovtilplantning er 

uønsket.  
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Regionale naturområder er i regionplanen defineret som  ”større sammen-

hængende landskaber, hvor der findes en betydelig koncentration af 

landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier og særlige muligheder for 

friluftslivet”. Målet er bl.a. at bringe en ”bedre økologisk sammenhæng 

mellem netværket af regionale naturområder, hvor dette vurderes mangelfuldt 

i forhold til spredning af dyr og planter”. 

 

Vandkvaliteten i Ravnstrup Sø er målsat med en ”basismålsætning”, d.v.s. 

som en sø, hvor et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv kan trives; ifølge 

denne målsætning må spildevandstilførsel og andre kulturbetingede 

påvirkninger ikke eller kun svagt påvirke det naturlige og alsidige plante- og 

dyreliv i forhold til basistilstanden. Derudover stilles der krav til klorofyl-a om 

et sommerindhold på < 50 g/l og til en sommersigtdybde på mindst 1,0 

meters dybde. Der skal desuden være undervandsvegetation ud til mindst 1,0 

meters dybde (Storstrøms Amt 2001). 

 

Også det vandløb, der gennemstrømmer reservatet, er målsat med en generel 

målsætning. 

 

En stor del af oplandet til Ravnstrup Sø er udpeget som SFL-område (Særligt 

Følsomme Landbrugsområder), men der er kun indgået MVJ aftale 

(MiljøVenligt Jordbrug) for et mindre område omkring tørvegravene. 

 

Nærliggende lokaliteter  I umiddelbar tilknytning til reservatet  findes en række værdifulde biotoper: 

Knoldeng (ca. 8 hektar), enge ejet af Johannes Sørensen (1,8 hektar), 2 

tørvegrave (2,5 hektar) samt et tidligere lossepladsområde, der i dag henligger 

som naturområde (2,1 hektar) med bl.a. et vandhul. 

 

Umiddelbart (ca. 5 kilometer) øst  for Ravnstrup Sø ligger Holmegård Mose, 

der er et stort eng- og moseområde med mange åbne vandflader efter 

tørvegravning. Holmegård Mose og den tilstødende Porsmose er udpeget 

som både Habitat –og Fuglebeskyttelsesområde, da der er tale om 

forholdsvis store arealer af højmose i meget fin stand. Området er desuden 

en vigtig fuglelokalitet med en stor ynglebestand af rørhøg  samt et vigtigt 

raste- og overvintringsområde for gæs og rovfugle, særlig sædgås og blå 

kærhøg. 

 

Ca. 8 kilometer nordvest for Ravnstrup Sø ligger Tystrup-Bavelse Søerne, 

der er udpeget som EF Fuglebeskytelsesområde. Søerne udgør en særdeles 

vigtig fuglelokalitet med bl.a. ynglende isfugl og havørn samt store forekom-

ster af trækgæsterne sædgås, taffeland og troldand. Det er desuden et vigtigt 

rasteområde for rovfugle i hele vinterhalvåret, hvor både kongeørn, blå 

kærhøg, havørn, fiskeørn og vandrefalk regelmæssigt observeres. 

 

Endelig er Susåen udpeget som Habitatområde, bl.a. på grund af udbredt 

forekomst af pigsmerling, og også tykskallet malermusling findes sporadisk i 

udpegningsområdet. 
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Fig. 1: Fugleværnsfondens reservat Ravnstrup Sø. 

 

 

Ejerforhold Fugleværnsfonden ejer og administrerer ca. 9,6 hektar ved Ravnstrup Sø 

fordelt på matrikel 1ad og matr. 8c (Trælløse By, Skelby) og administrerer 

desuden den privatejede matrikel 1ac (ca. 2 hektar).  

 

De  tilstødene arealer er fordelt på en række private ejere: 

 
 Matr 8d og 1v: Torben Hansen, Ålehusvej 12, 4160, Herlufmagle. 

 Matr. 1ac: Henrik H. Wejdling, Ålehusvej 20, 4160, Herlufmagle 

 Matr. 1p: Johannes Erik Sørensen, Ravnstrupvej 57, 4160 Herlufmagle. 

 Matr. 1q: Henrik Høg Nordling, Trælløsevej 50, 4160 Herlufmagle. 

 Matr. 8e og 1x: Claus Gynther Koustrup, Langkærgårdsvej 11, 4160 

Herlufmagle. 
 

 Se bilag 1 for matrikelkort.  
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Fig. 2: Detailkort over Ravnstrup Sø med stianlæg, placering af fugletårn m.m. 

  

3.3. Beskrivelse  
 

Typisk østdansk sø  Ravnstrup Sø er en typisk østdansk sø, næringsrig og omgivet af tæt rørskov 

og pilekrat. Som tidligere nævnt ligger søen i en tunneldal, som blev dannet 

under sidste istid, og er af samme grund relativt skarpt afgrænset i forhold til 

de omkringliggende dyrkede arealer. Skrænterne omkring søen er træbevok-

sede, bortset fra området over mod Knoldeng og to tørveskær på østsiden af 

søen, hvor der er en mere jævn overgang til lavbundsarealer, som udnyttes til 

græsning. Den mest usikre grænsedragning findes ved reservatets sydøstlige 

ende, hvor der er direkte overgang fra pilesump til en skovparcel. 

 

Rørskov Rørskoven, der domineres af tagrør, udgør en tæt bræmme på omtrent 2-5 

meter rundt om størsteparten af  søen. Foruden tagrør er hist og her mindre 

bestande af bred- og smalbladet dunhammer. Ved søens nordøstende er der 

en glidende overgang til de bagved liggende enge. Bredvegetationen udgøres 

her af karakteristiske kærplanter og bl.a. kraftige halvgræsser som stiv star 

og tuer af top star. I rørsumpen er blandt tagrørene spredt opvækst af frøbid, 

bittersød natskygge, vand-skræppe, vand-mynte,  burre-snerre, kær-svovlrod, 

sværtevæld og gifttyde, der regnes for en af de giftigste planter i Danmark. 

 

Ekstremrigkær  Reservatet rummer flere botanisk interessante partier, bl.a. findes et areal 

med ekstremrigkær i områdets nordøstlige ende. Ekstremrigkærene er ikke  

almindelige i Danmark, bl.a. fordi mange er blevet opdyrket eller er under 
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tilgroning. Ekstremrigkær forekommer på lokaliteter, hvor mængden af kalk 

eller mergel i jorden er høj. Ekstremrigkæret ved Ravnstrup Sø rummer bl.a. 

butblomstret siv, der anses for at være en af de vigtigste ”skille-arter” for 

ekstremrigkær (Danmarks Natur 1980, bind 7, Larsen & Vikstrøm 1995). 

 

Ekstremrigkæret ved Ravnstrup Sø er den højtvoksende type og af ”soligen” 

oprindelse. Dette indebærer, at grundvandspejlet, der nogenlunde følger 

terrænformerne, skærer jordoverfladen på siden eller ved foden af de 

tilstødende bakker, hvorved der fremkommer udsivende eller fremvældende 

vand på det sted, hvor ekstremrigkæret findes.  

 

Skoven  Rundt om Ravnstrup Sø findes en smal bræmme af meget gammel skov med 

naturskovspræg. Strukturen (alder, artssammensætning og graden af forfald) 

tyder på, at skoven gennem lang tid har været urørt. Også vegetationen 

indikerer, at der er tale om skov af høj naturværdi. I de sydlige skovbevoks-

ninger blev i foråret 2000, og igen under besigtigelsen i juni 2002, fundet 

småbladet lind. Forekomsten af dette sjældne skovtræ tyder på, at arealet har 

været skovdækket igennem meget lang tid. Af øvrige vedplanter er de 

almindeligste bøg, eg, tjørn, elm (dog kun få i live), hassel og navr. Urtelaget 

indeholder bl.a. skælrod, gul og hvid anemone, hulrodet lærkespore samt 

almindelig bingelurt. Flere af disse arter indikerer også lang skovkontinuitet. 

 

I skovbrynet nærmest Knoldeng vokser hulkravet kodriver. Skoven er her 

yngre og rummer bestande af rødel og pil. Søen er her uden stejle brinker og 

træbevoksningen danner glidende overgang til søen, og træerne står stedvist 

med rødderne under vand. Skoven på de stejle skrænter langs søens 

sydvestlige del udgør et tæt og næsten ufremkommeligt krat af  primært pil, 

birk, eg og døde elmetræer. Først ved fugletårnet, hvor terrænet ned mod søen 

igen flader ud, åbner skoven op. Den består yderst af et bælte af mere varieret, 

løvskov med bl.a. store ege- og bøgetræer og en veludviklet urtevegetation i 

underskoven og inderst af pilekrat, der danner overgang mod rørskoven. 

 

Bækken Vegetationen langs bækken, der løber væk fra Ravnstrup Sø, er på flere partier 

helt domineret af  højstauder som lådden, dunet og kantet dueurt, bredbladet 

mærke, dusk-fredløs, almindelig mjødurt og små bestande af kær-star. 

 

Græsset areal Umiddelbart nord for reservatet findes et tidligere lossepladsareal, der nu 

afgræsses af får. Med årene har området fået karakter af et tørt, græsdækket 

overdrev med bl.a. kongelys og gærde-kartebolle, cikorie samt spredte buske 

af især mirabel og tjørn. Området rummer dog stadig typiske ruderatarter som 

nælde, gederams og svinemælk og er indenfor de seneste 10 år i tiltagende 

grad blevet invaderet af kæmpe-bjørneklo og rød hestehov, der begge danner 

store bestande 

 

Botaniske interesser generelt Sammenfattende rummer reservatet ved Ravnstrup Sø betydelige botaniske 

interesser, der ikke blot bør plejes og bevares, men også inddrages i den 

generelle formidling af områdets naturværdier. 
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Tabel 1: Floraliste for Ravnstrup Sø; (kun udvalgte arter fra rørsump og 

ekstremrigkær medtaget; R  =  Rødlistet Storstrøms Amt. 

 

Art Rørsump Ekstremrigkær Skov 

Almindelig bingelurt   x 

Almindelig fredløs x x  

Almindelig mjødurt  x  

Almindelig rapgræs  x  

Angelik  x  

Birk sp.   x 

Bittersød natskygge x   

Blågrøn star  x  

Blågrå siv
R
  x  

Bredbladet dunhammer x   

Burre-snerre x   

Butblomstret siv
R
    

Bøg   x 

Dunhammer smalbladet x   

Dusk-fredløs  x  

Eg   x 

Elm   x 

Eng-forglemmigej  x  

Eng-karse x   

Eng-nellikerod x   

Enskællet sumpstrå   x  

Fladstrået siv  x  

Frøbid x   

Gifttyde x   

Glanskapslet siv  x  

Hulkravet kodriver   x 

Hvid anemone   x 

Hassel   x 

Hjortetrøst x x  

Hulrodet lærkespore   x 

Hvid anemone   x 

Hyldebladet baldrian  x  

Kattehale  x  

Knippe-star x x  

Knæbøjet rævehale   x  

Krognæb star  x  

Kryb-hvene  x  

Kær-fladstjerne  x  

Kær-svovlrod x x  

Kær-tidsel x x  

Kål-tidsel  x  

Lav ranunkel  x  

Lyse-siv  x  

Mose-bunke  x  

Navr   x 

Pil sp.   x 

Rød-el   x 

Sideskærm x   

Skælrod   x 

Småbladet lind   x 

Stiv star  x  
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Tabel 1, fortsat… Rørsump Ekstremrigkær Skov 

    

Sump-kællingetand  x  

Sværtevæld x   

Tagrør x   

Tjørn   x 

Top-Star  x  

Toradet star  x  

Trævlekrone  x  

Vand-mynte x x  

Vand-skræppe x   

 

Tilgroning  Som det fremgår af det nedenfor viste gamle stik, der viser Ravnstrup Sø set 

fra syd anno 1712, lå søen tidligere i et åbent landskab uden rørskov, krat og 

skov. I baggrunden ses den gamle Ravnstrup Hovedgård, hvoraf i dag kun 

tårnet og det nederste murværk står tilbage (figur 3). 

 

  Studier af luftfotos fra midten af 50erne til i dag viser, at arealerne ved 

Ravnstrup Sø, som de fleste andre søer i Østdanmark, er under tilgroning. 

Bæltet af rørskov breder sig således ud i den frie vandflade, som er aftaget 

væsentligt i udbredelse gennem de 40-45 år, der ligger dokumentation for.  

   

 
 

Figur 3: Ravnstrup Sø anno 1712 (kilde: www.dof.dk). 

 

  Tilsvarende kan ses en forøgelse af pilekrattet i overgangszonen mellem land 

og den oprindelige søbred, ligesom der tydeligvis sker en indvandring af pil ud 

i rørsumpen – i den nordligste del af reservatet desuden birk (notat fra 

Arbejdsgruppen 1995). I dag er søen så tilvokset, at den er delt i et nord- og et 

sydbassin forbundet ved et lavvandet tærskel. 

 

Uden pleje vil søen gro til inden for en overskuelig tidshorisont og blive 

omdannet til i første omgang rørsump og herefter til pilekrat med islæt af 

rødel og birk.. For fuglene vil konsekvensen være, at vandfuglene gradvist 

forsvinder og erstattes af arter  tilknyttet rørskov, krat og – i sidste ende – 

skov.  
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Også padder, krybdyr og ekstremrigkærets lyskrævende karakterplanter trues 

af en sådan tilgroning. Den aktuelle fordeling af rørskov, krat, skov og åben 

vandflade fremgår af figur 4.  

 

Butblomstret siv (kilde: Flora Danica Online) 



 
 

 

 

 

Figur 4: Luftfoto af Ravnstrup Sø anno 1999. Kilde: Storstrøms Amt & Kampsax. 

 



Vandforhold Ravnstrup Sø er delt i to lavvandede bassiner omkranset af rørskov hovedsag-

eligt bestående af tagrør. De morfometriske data fremgår af tabel 2. 

 

  I det nordlige bassins østlige side modtager søen vand fra Hedebæk, der 

afvander området øst for søen. Afløbet, Ravnstrup Søgrøft, er i det nordlige 

bassins nordvestlige hjørne. Ravnstrup Søgrøft har forbindelse til Suså-

systemet via Torpe Kanal.  

 

 

Tabel 2: Morfometriske data for Ravnstrup Sø (Petersen 1999). 

 

Ravstrup Sø: 

Søareal  2,8 hektar 

Maks. dybde 1,5 meter 

Middeldybde 0,7 meter 

Volumen 19.600 m
3
 

Gns. opholdstid 26 dage 

Opland 206 hektar 

 

 

Vandstand Vandstanden i Ravnstrup Sø har været højere, end den er i dag. På kort fra 

1830érne ligger søens vandstand i kote 15 meter.  

 

  Vandstanden sænkedes i 1930érne til kote 13,52, men blev atter hævet på 

foranledning af Fugleværnsfonden i 2000, for at forbedre forholdene for 

flora og fauna (figur 4). 

 

Vandspejlsniveauet blev  hævet ved etablering af en spunsvæg i afløbet fra 

søen i det offentlige vandløb Ravnstrup Søgrøft.  

 

Den regulativ mæssige bundkote i Ravnstrup Søgrøft blev i 2000 ændret fra 

13,52 m DNN til kote 13,82 m DNN. 

 

I forbindelse med anlæg af en spunsvæg blev der på en mindre strækning af 

Ravnstrup Søgrøft udlagt grus og sten med henblik på at sikre faunapassage 

over opstemningen. Udlægningen af grus og sten er foretaget således, at der 

skabes variation som i et naturligt vandløb med henblik på at forbedre 

vilkårene for dyrelivet (Petersen 1999). 

 

Som forventet (jvf. Petersen 1999) antyder figur 4, at en hævning af 

bundkoten med 30 cm i afløbet har størst betydning ved lav afstrømining. 

D.v.s. at effekten på vandstanden i Ravnstrup Sø er størst i sommerperioden, 

mens øgningen i vandpejlet om vinteren kun er begrænset i forhold til 

tidligere. 

 

På grund af de stejle skrænter, der omgiver søen, forventes  vandstandshæv-

ningen ikke at øge søens areal nævneværdigt (Petersen 1999).  
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Figur 4: Vandstandssvingninger i Ravnstrup Sø 1998-2001. Bemærk  tendensen til en 

forøget sommervandstand sidst i perioden efter vandstandshævningen i 2000. 

 

Vandkvalitet  Storstrøms Amt har i 2002 udgivet en rapport over Ravnstrup Søs tilstand og 

udvikling samt en tilhørende handlingsplan (Fugl 2002). Dette sker som et led 

i bestræbelserne på at forbedre vandkvaliteten i de af amtets søer, der endnu 

ikke opfylder deres målsætning. 

 

Søen har været noget svingende med hensyn til opfyldelse af målsætningen, 

hvilket tyder på, at søen ikke er stabil (Petersen 1999, Fugl 2002). 

 

Ifølge Storstrøms Amt er det usikkert, hvorvidt Ravnstrup Sø er fosfor- eller 

kvælstofbegrænset. Én beregningsmetode antyder, at søen er fosfor-begrænset 

i vækstsæsonen undtagen i juli og august. En anden beregningsmetode antyder 

imidlertid, at Ravnstrup Sø er kvælstofbegrænset.  

 

Amtets undersøgelser har vist, at der med få undtagelser (f.eks. september 

1995) altid er sigt til bunden i begge bassiner, og på intet tidspunkt er 

produktionen af planteplankton så stor, at den skygger for undervands-

vegetationen. Den ringe middeldybde i Ravnstrup Sø bevirker, at der altid er 

sigt til bund. Lys er derfor ikke begrænsende for udbredelsen af 

undervandsvegetationen. 

 

Der er stor forskel på fosforkoncentrationen mellem de to bassiner. I 

nordbassinet ligger fosforkoncentrationen en faktor 2-4 højere end i 

sydbassinet (Fugl 2002). 

 

Planteplanktonet i Ravnstrup Sø er domineret af rekylalger. Om sommeren 

forekommer der også grønalger, men aldrig i store mængder. Dominans af 
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rekylalger indikerer et lavt græsningstryk fra dyreplankton. Sammensætningen 

af dyreplankton er da også domineret af små arter og former. 

 

Der har indtil 1998 været en udbredt undervandsvegetation af hornblad i 

sydbassinet. Hvorfor hornblad forsvandt fra søen, vides ikke. 

 

Urenset spildevand blev ledt til søerne fra århundredeskiftet helt frem til 

1960érne, og der sker fortsat en vis tilledning af spildevand fra Herlufmagle 

gennem en grøft. Det er især det nordligste bassin, der har været belastet. I 

1960erne var det ganske domineret af ”vandblomst” i sommermånederne, og 

det kan ikke afvises, at der fortsat sker en vis næringstilførsel til nordbassinet, 

der med hensyn til vandkemiske og biologiske faktorer afviger væsentligt fra 

resten af søen (Storstrøms Amt 2000, Petersen 1999). 

 

Der er ved et studenterprojekt fra DTH konstateret et vis forhøjet indhold af 

enkelte tungmetaller, hvilket kan skyldes en deponering på den tidligere 

losseplads – eller evt. tilledninger via spildevandet. 

 

Naturpleje og driftsformer  Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø har ved flere 

lejligheder foretaget rydning af rørskov, buske, træer og krat fra rørskoven 

og medvirket til etablering og vedligeholdelse af vej- og stianlæg samt 

opsætning af formidlingstavler m.m. 

 

Arbejdsgruppen har desuden ryddet rørskov og har etableret lysåbne 

områder i rørskoven (”frølommer”) til gavn for bl.a. spidssnudet frø 

(Vaillant 2000). 

 

Gruppen har desuden fabrikeret en redeplatform, som ligger i det nordlige 

bassin, men som nu er stort set ”opslugt” af rørsumpen.  

 

Arbejdsgruppen udførte ligeledes det praktiske arbejde med at hæve 

vandstanden i området og renovere det nordlige afløb og har også opsat en 

vandstandsmålerpind, så vandstandssvingningerne i søen kan følges. 

 

I 1996 blev afholdt en international arbejdslejr ved Ravnstrup Sø i regi af 

Mellemfolkeligt Samvirke. I forbindelse med arbejdslejren blev der fjernet 

pilekrat og anden uønsket vegetation. 

 

Et mindre engområde i reservatets nordøstlige hjørne afgræsses af 1-2 

kreaturer. 

 

Den opgivne losseplads mod nord, tilstødende reservatet, græsses med får med 

henblik på at bekæmpe bjørneklo og bevare den overdrevslignende vegetation. 
 

Den tilstødende Knoldeng har alle årene været intensivt afgræsset af kreaturer 

og drives intensivt med brug af gødskning. 
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3.3.1. Fugleliv 
 

Ynglefugle Gennem årene er der foretaget relativt mange tællinger af ynglende fugle ved 

Ravnstrup Sø, de fleste i regi af reservatets frivillige arbejdsgruppe. Desuden 

er tællinger foretaget i forbindelse med Dansk Ornitologisk Forenings 

lokalitetsregistreringsprojekter i 1970erne og begyndelsen af 1980erne (tabel 

3). 

  

 Reservatet rummer ingen deciderede sjældenheder, men byder alligevel på 

en varieret fuglefauna, typisk for fugtige, krat-og skovbevoksede lokaliteter.  

 

Tabel 3: Ynglende fugle i Ravnstrup Sø ca. 1970 – 2001. Bemærk, at tallene fra 1980 også omfatter 

Knoldeng og de tilstødende tørvegrave. Referencer: 1970-1980: DOFs Lokalitets-registreringer. 

Øvrige år: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe for Ravnstrup Sø. R = Rødlistet; G = 

Gullistet jvf. Miljøministeriets lister over truede danske dyr og planter (Stoltze og Pihl 1998a & b). 

A = Optræder på Fuglebeskyttelsesdirektivets Anneks 1. 

  
 70érne 1980 1985 1986 1988 1989 1993 1995 1996 1997 1999 2001 

Toppet lappedykker 1 3  0         

Gråstrubet 

lappedykker 

2-4 6 5 5 4 5 3-4 4 3 4 3 3 

Lille lappedykker 2-3 4 0 1 0-1 0-1 0      

Knopsvane 1 1 0-1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

Grågås  1   0     0 4 2 

Gravand  2    0-1   0-1 0-1   

Krikand  1           

Gråand 2-4 7 2-3 3 3 3-4 2-4 4 2 4 1 2-3 

AtlingandR  1           

Skeand 0-1 2  0 1 1 0-1 0-1  0   

Taffeland 2-3 4 1 1 2 2-3 0 1 0-1 0-1 2 0-2 

Troldand         0-1 0   

Musvåge   1  0-1        

RørhøgA        0-1  0  1 

Tårnfalk            1 

Fasan     ? > 5 “mange”     “Flere” 

Vandrikse 4-5 6 3-5 3 3-5 4-5 3-4 3-4 min. 1 2 4-5 6-7 

Grønbenet rørhøne 5-10 14 + “mange” 5-10 5-10 + 5-8 min. 3 2-4 3-4 5-6 

Blishøne 10-12 18 10-13 12 10-12 ca. 10 ca. 10 ca. 10 ca. 4 6-8 5-6 4-5 

VibeG  4           

Dobbeltbekkasin  2      0-1 1 0-1   

Skovsneppe       0-1 1 1 0-1   

Ringdue     2-3 ca. 4 4 + + 3 1-2 5-7 

Huldue         +  0-1  

Gøg     ? 2 min. 1 2   1 2 

Natugle     1 0-1  0-1 0   1 

Stor flagspætte     1 1 1-2 0-1 1-2 1-2 2 1 

Hvid vipstjert     0-1   1 0-1  0-1 1 

Gul vipstjertG  1           

Gærdesmutte     2-4 + 9 + + 2 8 9 

JernspurvG     1-2 + 3 + + 6 6 9 

Rødhals     2-4 + 2 2 + min. 2 3 3 

Nattergal  14 14  14-16 15 11-13 4 6-8 min. 6 5-6 5-6 

Rødstjert     0-1    0-1 2   
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Tabel 5, fortsat…             

 70érne 1980 1985 1986 1988 1989 1993 1995 1996 1997 1999 2001 

Solsort     2-5 + 1-2 + + + 5-6 6-9 

Sjagger        1 0-1 0-1 0-1 1-2 

Sangdrossel     2-4 + 1 + + + 4 1-2 

Kærsanger  15 4  4-6 4-5 4 2  1  1 

Rørsanger  12   15-20 17 9 17 + 11-13 15-16 19 

SivsangerG      0-1     0-1  

GulbugG     0-1 + 1 2 +  1 2 

Gærdesanger     1 +  1-2    0-1 

Tornsanger     2-3 + 5 1-2 + 4 4 5-8 

Havesanger     2 + 3-4 7 + 6 4 3-8 

Munk     2-3 + 6 4-5 + 4 4-5 6 

Gransanger      2-3 5 2-3 + 5 2 3 

Løvsanger     10-20 + 19 18-20 + 16 15-17 15 

Fuglekonge     0-1 0-1       

Broget fluesnapper        1 0-1 1   

Grå fluesnapper     1 1  1-2   1 1 

Halemejse     1-2 1-2  min. 1 1 1 1-2 1-2 

Sumpmejse     2-4 1-2 1 1-2 1 2-3 2 2 

Blåmejse     2-4 1-2 6 + + 2 4 5-7 

Musvit     2-4 8 11 + + 6 6 8 

Spætmejse     1-2 1-2 1 min. 1  0-1 2 2 

Træløber     1-2 1-2 0-2 1-2 + 2  1-2 

Husskade     1 1     0-1 ? 

Allike     2-3 2-3  1-2 ?   0 

Krage     1 1 1 1 0-1  1-2 ? 

Stær     3-4 + 0-2 2-3 + 2 6 10 

Gråspurv     0-1 +       

Skovspurv     2 +  ?    min. 1 

Bogfinke     4-6 + 13 + + 4 5 7 

Grønirisk     1 + 1 + +  2 3 

Stillits     1 + 1 + 0-1 1 4 1-2 

Tornirisk     1   + +  1 1-2 

Gråsisken            0-1 

Dompap      1  1 0-1 1  1 

Kernebider     1 1   0-1   0-1 

Gulspurv     4-5 + 6 + + 8-10  4-5 

Rørspurv     10-20 + 11 + + 5 6 5 

 

 

 

 Flere af de omkringliggende skovpartier huser en lang række fuglearter, som 

indikerer, at skoven i lang tid har været urørt. Regelmæssig forekomst af mere 

eller mindre fåtallige hulrugende fuglearter som natugle, lille flagspætte, 

huldue, rødstjert, broget fluesnapper og grå fluesnapper indikerer en høj 

naturværdi. 

 

Rød- og Gulliste  Den Rødlistede atlingand (kategori ”Sårbar”) har tidligere ynglet i området, 

men findes nu ikke længere, og det eneste ynglefund stammer fra 1980, hvor 

tallene foruden reservatet også dækker flere af de tilstødende arealer.  

 

Gul vipstjert, jernspurv, gulbug og sivsanger optræder på Gullisten over 

danske dyr og planter. Rørhøg står opført på Fuglebeskyttelses Direktivets 

Anneks 1. 
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Udviklingstendenser  Det er vanskeligt at udlede egentlige udviklingstendenser af tabel 3. 

Ravnstrup Sø har på grund af sin begrænsede størrelse på intet tidspunkt i 

perioden rummet store bestande af ynglende vandfugle, og set over de 

seneste ca. 30 år synes der ikke at være sket dramatiske ændringer i 

fuglefaunaens sammensætning. Dette skyldes rimeligvis bl.a. 

Arbejdsgruppens indsats med at forsøge at holde uønsket vegetation nede i 

reservatet. 

 

 En nedgang i bestanden af ynglende blishøns i midten af 1990ern kan tænkes 

at hænge sammen med forringet vandkvalitet. Også undervandsvege-

tationen (hornblad) forsvandt på dette tidspunkt (Flensted 1996). 

 

Tilstedeværelsen af de mange karakterfugle for skov og krat i pæne antal 

afspejler dog, at store dele af området er præget af disse naturtyper. 

 

Rastende fugle  Af rastefugle skal fremhæves ænderne, af hvilke der forår og tidligt efterår 

kan ses op til ca. 200 gråænder, ca. 15 krikænder, ca. 5 pibeænder, ca. 20 

skeænder, ca. 5 atlingænder, ca. 30 troldænder, 6 hvinænder og ca. 5 stor 

skallesluger. Antallet af rastende ænder i området er steget væsentligt siden 

området blev jagtfredet, men jagten på de omkringliggende arealer har stadig 

en forstyrrende indflydelse på reservatet. Desuden ses fiskeørn hyppigt ved 

søen i træktiden, og indtil 5-10 fiskehejrer raster særligt i sensommeren ved 

søen. 

 

I august-september overnatter op til 100 gule vipstjerter i rørsumpen, og i 

marts-april overnatter flere hundrede sjaggere og vindrosler i pilekrattet. 

 

Gennem årene har Arbejdsgruppen desuden iagttaget en række mere eller 

mindre sjældne fugle i området: mosehornugle og lille skallesluger (1986), 

trane, sort stork, havørn, ravn og slørugle (1995). I 2001 kunne en paukende  

rørdrum fra Nørremose høres det meste af foråret, og arten gæstede tillige søen 

en enkelt gang. Samme år sås et ravnepar flere gange i løbet af sommeren, og 

en havørn gæstede søen i november. Musvåge, tårnfalk og fjordterne ses 

almindeligt, men yngler næppe årligt i reservatet. 

 

 

3.3.2. Andre undersøgelser 
 

Pattedyr  Følgende pattedyr er registreret i eller ved reservatet Ravnstrup Sø: pindsvin, 

muldvarp, almindelig spidsmus, vandspidsmus (fundet død foråret 1995), 

brunflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, 

dværgflagermus, hare, brun rotte, mosegris, markmus, halsbåndmus, rådyr 

og ræv, ilder, hermelin og brud (Flensted 1996). 

 

Af Fugleværnsfondens noter fremgår desuden, at mink er set i reservatet, 

men om disse udgør et problem for den stedlige fuglefauna, vides ikke. 

 

Fisk  Fiskeundersøgelser er foretaget i forbindelse med Storstrøms Amts søover-

vågning. Undersøgelserne har vist, at fiskebestanden i Ravnstrup Sø er 

domineret af fredfisk. Især findes mange skaller og regnløjer. Rovfiskene er 

repræsenteret ved aborrer og gedder, men ikke i en mængde, der gør dem i 

stand til at regulere fredfiskene. Rekrutteringen af aborrer er dårlig. Der er en 

pæn bestand af karudser, men også deres rekruttering er ringe. 
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Amtets fiskeundersøgelser antyder, at fiskebalancen i Ravnstrup er ”skæv”, 

d.v.s. domineret af fredfisk. Forholdet mellem rovlevende fisk (aborre, gedde) 

og fredfisk skal helst være omkring 1:1. Når halvdelen af fiskene i en sø e r 

rovfisk, er der mulighed for, at fiskebestanden er i balance. 

  

Den vandstandshævning, der er gennemført, kan med tiden få betydning for 

rekruttering af rovfisk, fordi der bliver flere lavvandede områder at gyde på 

(Petersen 1999, Fugl 2002). 

 

I isvinteren 1995-1996 var der fiskedød i Ravnstrup Sø. 

 
Padder og krybdyr Fugleværnsfonden udgav i 2002 en rapport over padder og krybdyr på 

fondens reservater (Vaillant 2000). Ved Ravnstrup Sø blev registreret 

skrubtudse, spidssnudet frø og grøn frø. Skovfirben, stålorm og snog er 

tidligere registreret ved søen, men blev ikke fundet ved denne lejlighed. 

Butsnudet frø hørtes i i 2002 (H. Wejdling, pers. medd.). 

 

Spidssnudet frø er reservatets almindeligste padde. Den findes især i lysåbne 

partier genopstået efter kratrydning. Den forekommer i to farvevarianter ved 

Ravnstrup Sø: den plettetede Maculata og den sortplettede Nigromaculata. 

Den første hyppigst forekommende, den sortplettede er sjælden. 

 

Også grøn frø er forholdsvis almindelig i reservatet. Den grønne frø er 

afhængig af lysåbne og fugtige overgangszoner, hvor den yngler i lavvandet 

varmt vand. Hverken spidssnudet frø eller grøn frø tåler tilgroning med 

rørskov og pilekrat. 

 

Talrige eksemplarer af skrubtudse er observeret i lysåbne enge og kær opstået 

efter kratrydning. Alle blev fundet skjult under træstubbe og grenbunker. 

Mængder af haletudser af skrubtudse er desuden observeret i reservatet i 2002 

(H. Wejdling, pers. medd.). 

 

Ravnstrup Sø har på nuværende tidspunkt stor værdi for padder. Den 

fremgang, der i de senere år er iagttaget for spidssnudet frø, skyldes i høj grad 

de plejetiltag, som er blevet udført de senere år: kratrydning, græsning, 

beskræring af rørskov og hævning af vandstanden. 

 

De vigtigste områder for padderne er lysåbne, fugtige overgangszoner, hvor 

padderne ofte fouragerer og ynder at placere deres æg. Et problem for 

padderne ved Ravnstrup Sø er derfor tilgroning med pilekrat og rørskov, og 

også prædation fra fisk kan påvirke bestandene (Vaillant 2000).  

 

Rekreativ udnyttelse  Fugleværnsfonden har etableret i fugletårn i områdets nordvestlige del (se 

figur 6) og arrangerer regelmæssigt ekskursioner til reservatet for fugle- og  

naturinteresserede. Det skønnes, at ca. 6000 besøgende årligt finder vej til 

Ravnstrup Sø. 



Fig. 5: Fotos fra Ravnstrup Sø (Fotos: E.M. Jacobsen). 



 

 

 
 

 
 Fig. 5, fortsat… 
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4. Plejeplan for Ravnstrup Sø 
 

4.1. Principper, vurdering og målsætning 
 

Plejeplanens principper  Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med såvel anbefalingerne givet i 

Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi (Jørgensen 1999) som de 

principper, der generelt er gældende for pleje på Fugleværnsfondens 

reservater. 

 

I Skov- og Naturstyrelsen naturplejestrategi hedder det bl.a., at ”de lysåbne 

mosetyper, som trues af tilgroning, skal prioriteres højest hvad plejeindsats 

angår. Det gælder i særlig grad de mest sjældne typer, som er væld, højmoser, 

ekstremfattigkær og ekstremrigkær”. 

 

Jvf. samme strategi kan indgreb i søers tilstand komme på tale i de tilfælde, 

hvor en sø er blevet negativt påvirket af menneskelig aktivitet, eksempelvis 

forurening eller vandstandssænkning. 

 

Generelt hedder det dog, at ”pleje af søer bør først og fremmest rette sig mod 

søernes oplande og mod deres nærmeste omgivelser, bl.a. for at sikre mindst 

mulig tilledning af næringsstoffer og surt, humusrigt eller okkerholdigt vand”. 

 

Også for Fugleværnsfonden gælder der en række (uskrevne) principper med 

hensyn til pleje og formidling på fondens reservater: 

 

Så vidt muligt skal plejen omfatte relativt enkle midler, der tager udgangs-

punkt i eksisterende naturtyper – og som i videst muligt omfang kan 

gennemføres af reservaternes frivillige arbejdsgrupper.  

 

Dog forholder plejeplanen sig også til forhold som vandkvalitet, biomani-

pulation m.m., som har været fremført i forskellige sammenhænge i 

forbindelse med driftsplaner m.m. for Ravnstrup Sø. Sådanne aktiviteter vil i 

de fleste tilfælde overstige Fugleværnsfondens økonomiske og resurse-

mæssige formåen og må derfor udføres i tæt samarbejde med 

myndighederne, d.v.s. Storstrømt Amt. 

 

Såvidt muligt skal plejen fokusere på engangsindgreb, d.v.s. at området efter 

plejens udførelse i så høj grad som muligt skal ”hvile i sig selv” – med 

minimal vedligeholdelse til følge.  

 

Desuden skal plejen udføres uden brug af gødskning og pesticider og på en 

sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til det eksisterende dyre- og 

planteliv. Endvidere bør virkningen af plejeindgrebene løbende vurderes og 

plejeplanen om nødvendigt justeres.  

 

Formidling af områdets natur- og kulturværdier skal ske på en måde, der 

sikrer de besøgende en god og vedkommende information samt gode 

adgangsforhold – men ikke fratager publikum glæden ved at ”opdage 

tingene selv”. 
 

Vurdering af værdier På baggrund af de foreliggende fugledata er det vanskeligt at vurdere 

eventuelle udviklingstendenser for mosens ynglende og rastende fugle.  

 



 

 26 

Enkelte arter er forsvundet og andre kommet til, men for den årrække, 

hvorfra der foreligger data, kan man næppe tale om en decideret forringelse 

af fuglelivet, der kan forklares med f.eks. tilgroning af arealerne. Tværtimod 

kan en tilbagegang i bestanden af nattergal hænge sammen med rydning af 

pilekrat. Endnu har vandstandshævningen i 2000 heller ikke resulteret i 

tydeligt større forekomster af ynglende vandfugle i området.  

 

Ravnstrup Sø rummer fortsat et rigt varieret fugleliv karakteristisk for 

fugtige, tilgroningsprægede naturtyper. Der forekommer kun få deciderede 

sjældenheder i reservatet, men en tur rundt i området giver mulighed for at 

opleve de fleste danske sangfugle, herunder også flere ”oplevelsesmæssigt” 

vigtige fuglearter som f.eks. nattergal. 

 

Ravnstrup Sø reservatet kan ikke med enkle midler gøres til at fugleparadis 

for vandfugle – eller føres tilbage til tilstanden f.eks. 1712. Derfor bør plejen 

og den fremtidige forvaltning af området sigte mere bredt mod de natur- og 

kulturværdier, som området rummer allede i dag 

  

Formålet med plejeplanen er derfor ikke at genskabe et forhistorisk landskab 

anno f.eks. 1712, men derimod at øge, bevare og formidle naturindholdet i et 

mosaikpræget kulturlandkab karakteristisk for det 20. århundredes østlige 

Danmark. 

 

Ekstremrigkæret i reservatets nordøstlige hjørne er blandt områdets vigtigste 

naturværdier. Ekstremrigkær hører til landets sjældneste og mest truede 

mosetyper. Også ekstremrigkæret ved Ravnstrup er yderst bevaringsværdigt, 

da det er voksested for sjældne eller meget sjældne, karakteristiske og 

hjemhørende plantearter, hvoraf flere findes på Rødlisten over truede planter 

og dyr i Danmark. 

 

Ravnstrup Sø har på nuværende tidspunkt stor værdi for padder, men kan 

med enkle og allerede afprøvede midler blive endnu bedre. 

 

Flere arealer i reservatets yderkant har med tiden fået karakter af naturskov 

med særdeles interessante og bevaringsværdige plantesamfund, ynglende 

fugle og formodentligt også insekter. 

 

Også formidlingsmæssigt rummer reservatet gode – og endnu ikke fuldt 

udnyttede – muligheder. Ravnstrup Sø er det næsten perfekte case-study til 

at formidle kulturen og naturen i et landskab skabt i et samspil mellem 

mennesker og natur. 

 

Plejemålsætning  På grundlag af Ravnstrup Søs nuværende og tidligere landskabelige, 

biologiske og kulturelle værdier og muligheder og Fugleværnsfondens formål 

med området opstilles følgende bredt formulerede plejemålsætning:  
 

”At bevare, genskabe og formidle natur- og kulturværdierne ved Ravnstrup 

Sø, herunder at: 

 

 Forbedre og bevare yngle- og forurageringsmulighederne for et 

bredt udsnit af fuglearter karakteristiske for fugtige, tilgronings-

prægede naturtyper, som har ynglet ved Ravnstrup Sø de seneste ca. 

30 år. 
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 Sikre det værdifulde ekstremrigkær med dets karakteriske lysåbne 

plantesamfund og formidle dets naturværdier for områdets 

besøgende. 

 

 Skabe og bevare gode vilkår for reservatets padder og krybdyr og 

gøre reservatets besøgende opmærksomme på forekomsten af denne 

dyregruppe og det arbejde, der gøres for at bevare dem. 

 

 Sikre reservatets værdifulde bevoksninger af urørt skov og give 

publikum  mulighed for at opleve denne i Danmark sjældne 

naturtype 

 

 Formidle områdets natur- og kulturværdier. 
 

 

Plejemålsætningen søges primært opnået gennem: 

 

  Vegetationspleje på de arealer, hvor der foregår en udvikling bort fra den 

ønskede naturtilstand: 

 

- Rydning af buske, træer og krat. 

- Græsning. 

- Etablering af ”frølommer” (åbne områder i rørskoven). 

 

 Etablering af mere åbent vand. 

 

 Forbedring af områdets vandkvalitet. 

 

 Opstilling af plancher, skjul, m.m.,  udvidelse af eksisterende gangbroer, 

udarbejdelse af plancher, gennemførelse af guidede fugleture og andre 

tiltag, der forbedrer formidlingen af reservatets natur- og kulturværdier. 

 

4.2. Generelle plejeforskrifter 
 

4.2.1. Førstegangspleje 
 

Førstegangspleje  Ved førstegangspleje menes indgreb, der i princippet kun udføres én gang, og 

som har til formål enten at skabe en ønskværdig tilstand eller at forberede den 

kontinuerlige pleje. Som førstegangspleje foreslås på de angivne arealer en 

rydning af uønskede træer og buske. 

 

 Rydning af træer og buske kan af praktiske grunde kun foretages manuelt, 

d.v.s. uden brug af større maskiner. Af æstetiske grunde bør afskæring af træer 

og buske foretages så nær roden som muligt og eventuelle rodskud fjernes ved 

en senere lejlighed. Små træer og buske rives op med rod. En fjernelse af 

vedplanter på de angivne arealer vil give lysåbne plantesamfund bedre 

livsbetingelser og fjerne potentielle udkigsposter for kragefugle. Endelig kan 

en fjernelse af vedplanter, i det mindste lokalt, medvirke til at øge fugtigheden 

på arealerne, idet træer og buske er mere vandforbrugende end urter.  
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Af hensyn til stedets ynglende fugle bør en sådan rydning foretages sent 

efterår eller vinter. Rydning af birk foretages dog mest effektivt tidligt forår, 

da træet på dette tidspunkt ”forbløder” efter afskæring. 

 

Ud over at fjerne pilekrat over større arealer, kan kratrydningen have karakter 

af ”plukhugst”, hvor mindre partier fjernes med henblik på at skabe mindre 

lysåbne partier i krattet og dermed større variation i en ellers ensformig 

pilebevoksning. 

 

Foruden at forbedre forholdene for reservatets lysåbne plantesamfund er 

kratrydning også en vigtig faktor for paddernes trivsel i området. 

 

Frølommer  Ved at skære små ”lommer” i rørskoven kan man skabe åbne og lavvandede 

vandflader i overgangszonen mellem engen og rørskoven og derved forbedre 

ynglesuccessen for områdets padder. Lommerne bør være delvist 

soleksponerede, så vandet bliver opvarmet af solen, og ikke i direkte 

forbindelse med søen, idet prædation fra fisk i såfald vil udelukke paddernes 

muligheder for at placere æg på dybere vand og i større og åbne vandflader. 

 

  ”Frølommer” skæres bedst med le, idet tagrørene skæres under vandet. Tagrør, 

der vokser i åbent vand, vil angiveligt forsvinde helt hvis de skæres to gange i 

én vækstsæson i en periode på 2 eller 3 år (Sutherland & Hill 1995), men 

erfaringen viser, at indgrebet i praksis ofte kræver en vis vedligeholdelse. 

 

  Manuel høst af tagrør, der står i åbent vand, er selvsagt særdeles arbejds-

krævende, men skønnes alligevel gennemførligt, da frølommer på blot få 

kvadratmeter har vist sig tilstrækkeligt til at tiltrække store mængder af bl.a. 

spidssnudet frø i reservatet (Vaillant 2002). 

 

Evt. slåning af vegetationen Tilstanden i ekstremrigkæret mod nordøst bør løbende vurderes, og såfremt 

den anbefalede græsning viser sig utilstrækkelig, eller hvis græsningen viser 

sig at skade arealets følsomme plantesamfund, kan kan en årlig manuel slåning 

af vegetationen samt fjernelse af krat overvejes 

 

  Desuden kan slåning komme på tale, såfremt man ønsker at etablere en 

vegetationsfattig forbindelse mellem vandfladerne og de tilstødende arealer til 

gavn for bl.a. ynglende grågæs. 

 

Den ryddede vegetation bør som hovedregel hurtigst muligt hurtigt fjernes fra 

området eller brændes på forsvarlig vis, helst udenfor området for at undgå en 

fortsat skygning for lyskrævende engvegetation og en uønsket tilførsel af 

næringsstoffer. Enkelte træstubbe og grenbunker bør dog bevares, eftersom de 

tilgodeser padder og krybdyrs krav til skjulesteder samt overvintringspladser 

og er med til at skabe  en attraktiv og varieret mosaikbiotop til gavn for denne 

dyregruppe. 

 

Rørskær  Rørskær udover hvad der skal til for at skabe og vedligeholde de ovennævnte 

frølommer kommer næppe på tale i større stil, bl.a. på grund af rørskovens ret 

begrænsede udstrækning i reservatet. Plukvis rørhøst kan dog være med til at 
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sikre en fugtig rørskov i en varieret alderssammensætning, hvilket erfarings-

mæssigt giver basis for flest muligt forskellige fuglearter. 

 

Vandstand Af hensyn til såvel vandfuglene som ekstremrigkærets karakterplanter er det 

helt afgørende, at området holdes så fugtigt som muligt. En høj vandstand er 

forudsætningen for alle de typiske vandfugles tilstedeværelse. Som en 

"sidegevinst" vil en høj vandstand hæmme (gen)opvæksten af vedplanter på de 

ryddede arealer. 

 

Også ifølge Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for naturpleje i moser 

(Jørgensen 1999), skal al overflødig afvanding som udgangspunkt standses, 

når den ikke medfører større konsekvenser for dyrkningssikkerheden i 

tilstødende områder.  

 

Vandstanden i Ravnstrup Mose blev senest hævet i 2000 på foranledning af 

Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø. Effekten af dette indgreb kendes endnu 

ikke fuldt ud, hvorfor det anbefales nøje at følge virkningerne af vandstands-

hævningen, inden der tages yderligere beslutninger med hensyn til vand-

standen i reservatet.   

 

Mere åbent vand?  En evt. oprensning af den smalle stribe vegetation, der adskiller det nordlige 

og sydlige bassin bør overvejes med henblik på at skabe mere åbent vand i 

reservatet, end tilfældet er i dag. I første omgang bør muligheden diskuteres i 

Fugleværnsfonden og Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø – og eventuelle 

fordele sammenholdes med økonomi og resurser til rådighed. 

   

Vandkvalitet Der bør fortsat arbejdes mod en reduktion af den eksterne næringsstof-

belastning af Ravnstrup Sø. Såfremt dette lykkes, vil den interne 

fosforbelastning reduceres gradvist over en årrække til gavn for søens flora og 

fauna. Den interne belastning kan desuden nedbringes hurtigere ved 

oprensning af slam fra søbunden og/eller ved biomanipulation af søens 

fiskebestand.  

 

  F.eks. kunne udsætning af store aborrer have en positiv indvirkning på 

fiskesammensætningen, og udsætning af geddeyngel kan medvirke til at 

reducere rekrutteringen af fredfisk. Endelig kan fredfisk fjernes aktivt fra søen. 

   

  Plejeplanen støtter dermee op om anbefalingerne givet af Storstrøms Amt 

(Fugl 2002): 

 

- spildevandsbelastningen fra Herlufmagle skal undersøges. 

- det skal undersøges, om der er en hydraulisk forbindelse mellem søen og 

den gamle losseplads. 

- vandkvaliteten i tørvegravene skal undersøges. 

- oplandet bør defineres og eventuelle ulovlovlige tilledninger skal findes og 

standses. 

- udsætning af store aborrer kunne have en positiv indvirkning på 

fiskesammensætningen. 

- udsætning af geddeyngel med henblik på at reducere rekrutteringen af 

fredfisk. 
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- det skal undersøges, om det er muligt at reducere fredfiskene. 

- muligheden for udplantning af vandaks. 

- Undersøge muligheden for at hæve vandstanden yderligere (forudsætter, at 

området omkring tørvegravene inddrages i reservatet). 

 

Skal disse aktiviteter føres ud i livet, bør det imidlertid af resursemæssige og 

økonomiske grunde ske i tæt samarbejde med -  og på initiativ af - Storstrøms 

Amt.  

 

Det anbefales derfor, at Arbejdsgruppen og Fugleværnsfonden deltager i 

møder og anden dialog med amtet vedrørende disse tiltag. 

 

Arrondering af reservat Det anbefales at være opmærksom på mulighederne for at udvide reservatet 

ved opkøb af tilstødende naturarealer, hvis muligheden opstår. Fordelene er 

mange: bedre beskyttelse af arealer med urørt skov, bedre græsning af 

kærområder, en udvidelse af arealet med værdifulde plantesamfund, bedre 

mulighed for at ændre på vandstandsforholdene i reservatet, mindre 

forstyrrende jagt og færdsel tæt på Fugleværnsfondens område samt bedre 

muligheder for at anlægge stier m.m. med henblik på at kunne fremvise en 

større del af området, end tilfældet er i dag. 

 

Formidling  Publikumsfaciliteterne omfatter en p-plads, sti og fugletårn samt frokostborde 

og bænke.  

 

Det foreslås at etablere et planchehalvtag ved parkeringspladsen med 

velkomstplanche, kort over området, forskellige plancher om fugle, natur, 

kultur osv. Samme model som ved  Søgård og Sølsted Moser kan anvendes, 

dog en fløj større end tilfældet er disse steder.  

 

Afhængigt af, hvor stort halvtaget ved parkeringspladsen laves, kan et større 

planchehalvtag i stil med det, der kendes fra Gundsømagle Sø, desuden 

placeres ved bænken før søen.  

 

Ideelt set bør det være muligt at følge en gangbro/sti så langt mod syd, at 

publikum får mulighed for at få et indtryk af arealerne med urørt skov langs 

med reservates vestside. Det foreslås derfor at forlænge den nuværende 

gangbro mod syd videre fra fugletårnet. Her foreslås det at lede broen et 

stykke ud i pilekrattet til et skjul i niveau med søen.  

 

Som et alternativ kan desuden overvejes at etablere et skjul ved den (meget) 

flydende bådebro umiddelbart syd for det tidligere lossepladsareal. Et skjul 

her vil give publikum et fint overblik over det nordlige bassin, men er næppe 

ukompliceret at placere i den særdeles fugtige bund på dette sted. 

 

Der bør desuden løbende arbejdes videre med muligheden for at forhandle 

en vejadgang igennem med nabolodsejere til Trælløsevej syd for søen. Dette 

vil skabe tæt kontakt til den nærliggende Herlufmagle By. I øjeblikket er 

noget sådant dog ikke aktuelt, idet de eksisterende grupper af døde 

elmetræer langs reservatets vestside kan udgøre en potentiel risiko for 

forbipasserende.  

 

Risikoen for uhensigtsmæssig færdsel (mountainbikes etc.) ad en sådan 

stiforbindelse skal indgå i overvejelserne.  
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Desuden foreslås det at etablere en ”boardwalk” ud i rørskoven på stykket 

mellem den nuværende gangbro og tårnet, på det sted, hvor der i 2001 blev 

etableret en ”frølomme”. Boardwalken behøver ikke være lang, men blot en 

sløjfe, så den besøgende får oplevelsen af at gå mellem tagrørene. Som i 

Vejlerne kunne placeres en bænk ude i rørskoven.  

 

Det skal dog indgå i overvejelserne, at rørhøgen visse år yngler i eller nær 

ved dette område. 

 

Derimod bør ikke etableres en sti langs søens østbred, da forstyrrelsen af 

søens fugleliv herved ville blive for intensiv. 

 

Skiltningen ved Ravnstrup er ikke god, men et nyt skiltedesign er under 

produktion og vil afhjælpe dette. Også den nuværende folder om Ravnstrup 

Sø reservatet trænger til revision. Det foreslås derfor at udarbejde en særlig 

folder, der fortæller om områdets natur og kultur og fører den besøgende via 

en markeret rute til en række seværdigheder.  

 
Der bør desuden gennemføres en løbende vedligeholdelse af fugletårnet.  

 

Andre formidlingstiltag bør omfatte (en fortsættelse af) guidede fugleture i 

området samt skrivning af artikler m.m. til den lokale presse med henblik på at 

nå en bredere målgruppe end de decideret fugleinteresserede. 

 

 

4.2.2. Vedvarende pleje 
 

Med vedvarende pleje menes indgreb, der udføres gentagne gange med det 

formål at fastholde eller genskabe en given vegetations- eller landskabstype. 

Som vedvarende pleje foreslås indført græsning samt regelmæssigt rørskær til 

vedligeholdelse af frølommer samt eventuelle vegetationsfattige overgange 

mellem land og vand. 

 

Græsning Der anbefales kvæggræsning, idet kvæg er bedst egnet til afgræsning i fugtige 

områder Græsningstrykket bør være lavt af hensyn til den følsomme 

kærvegetation, højest 1 storkreatur per hektar, og græsningen skal sættes ind 

straks efter eventuel nedskæring af krat og rydning af vegetation. 

 

Græsningsstart m.m. på det relativt lille areal, der foreslås udlagt til græsning,  

vil i  vid udstrækning afhænge af  de praktiske omstændigheder, og selv en 

efter de gængse anbefalinger ikke-optimal græsning vil næppe give anledning 

til større problemer for områdets ynglende fugle. Dog er det vigtigt, at 

græsningstrykkets effekt på følsomme plantesamfund løbende vurderes, og om 

nødvendigt må græsningspraksis ændres. I tvivlstilfælde er det bedste at starte 

med et relativt lavt græsningstryk og derefter øge det langsomt, indtil det er 

passende for de pågældende arealer. 

 

Det skal undersøges i hvilket omfang det er muligt, at lade dyrene græsse 

helt ud til vandkanten med henblik på at skabe overgange med lav vegetation 

mellem land og vand. Sådanne områder er af stor betydning for ynglende og 

rastende vandfugle, ikke mindst grågås. Mange ande- og vadefugles 

ynglesucces afhænger bl.a. af, om ungerne efter klækningen kan komme hen 
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til vandkanten, hvor de kan hente deres føde. Foruden at bevare 

livsbetingelserne arealets lyskrævende plantesamfund, vil græsningen også 

forbedre livsbetingelserne for områdets fugle og padder.   

 

Alternativt kan sådanne overgange forsøgsvis skabes ved manuel slåning af 

vegetationen. 

 

Samgræsning med tilstødende arealer kan overvejes, såfremt der kan opnåes 

fornuftige aftaler med de pågældende ejere. Med den nuværende meget 

intensive græsning på Knoldeng vil det imidlertid næppe være hensigts-

mæssigt at lade dyrene få fri adgang til til arealerne med de følsomme 

plantesamfund i reservatets nordøstlige hjørne.  
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4.3 Plejeplanområder  
 

 

 

Fig. 5: Oversigt over plejeplanområder. 

 

 

Af praktiske grunde inddeles plejeplanområdet i det følgende i 4 delområder, 

der behandles enkeltvis m.h.t. plejemålsætning, plejebehov m.m. (Fig. 5): 

 

1) Nordbassinet med tilstødende skov, rørsump og pilekrat, 2) Sydbassinet 

med tilstødende skov, rørsump og pilekrat, 3) Ekstremrigkær og græsnings-

areal mod øst, 4a-4d) Tilstødende arealer. 

 

Plejebehovet er ikke lige stort for alle delområder. I afsnit 5.0 gives derfor en 

opsummering af forslagene samt et forslag til en overordnet prioritering af de 

foreslåede aktiviteter. 

 

I afsnit 5 findes desuden et foreslag til en aktivitetskalender, der dækker den 

periode, plejeplanen omfatter.   
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4.3.1 Område 1: Nordbassinet med tilstødende skov, rørsump og 

pilekrat 

 

Beliggenhed m.m. Området omfatter ca. 4 hektar og består af en mosaik af åben vandflade, 

pilekrat, rørsump samt partier med urørt skov i reservatets nordvestende. 

 

 Delområdet rummer stiforbindelse og gangbro, der via p-pladsen og det 

tidligere lossepladsareal mod nord fører til reservatets eneste fugletårn. 

Gangbroen og stien til fugletårnet fører gennem stærkt tilgroede partier med 

pile- og ellekrat samt en bræmme af mere eller mindre urørt skov. Området 

rummer desuden den smalle, nu tilgroede bræmme, der deler Ravnstrup Sø i 

et nordligt og sydligt bassin. 

 

 Mod nordøst støder området op til ekstremrigkæret (delområde 3). 

 

 Mod vest og øst afgrænses området af agerjord, og umiddelbart nord for 

området ligger et tidligere, nu fåregræsset, lossepladsareal på ca. 2 hektar. 

Ravnstrup Søgrøft har sit udløb i områdets nordligste ende. 

 

Flora og fauna  I området yngler, foruden en lang række småfugle med tilknytning til skov 

og krat også gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, blishøne, 

grønbenet rørhøne, vandrikse samt regelmæssigt rørhøg. Blandt småfuglene 

kan nævnes en pæn bestand af nattergal og bl.a. gulbug (Gullistet). 

 

 Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø har tidligere etableret frølommer flere 

steder i området. En frølomme er placeret tæt på gangbroen umiddelbart før 

fugletårnet, og endnu en stribe er forsøgt etableret på bredden umiddelbart 

øst for nordbassinet. Under besigtigelsen i juni måned viste de fleste af disse 

sig at indeholde mængder af (formentligt) spidssnudet frø, hvilket umiddel-

bart kan tages som udtryk for, at tiltaget med frølommer virker efter 

hensigten. 

 

Konklusioner  Området er i dag en varieret moasik  bestående af  åben vandflade samt 

partier med skov, krat og rørsump. Studier af luftfotos viser imidlertid, at 

området er under tilgroning, idet pilekrat flere steder breder sig ud i 

rørsumpen. Formidlingsmæssigt er området reservatets vigtigste, idet man 

fra fugletårnet har områdets eneste udsigt over begge åbne vandflader – og 

resten af reservatet. 
  

Plejemålsætning  Delområdet skal  fremstå varieret med yngle- og fourageringsmuligheder for 

en bred vifte af fuglearter med tilknytning til fugtige og tilgroningsprægede 

naturtyper, det gælder såvel vandfugle som småfugle med tilknytning til denne 

naturtype. Området skal desuden rumme yngle-, fouragerings –og 

overvintringsmuligheder for padder som skrubtudse, spids- og butsnudet frø.  

 

Plejeforslag til område 1 Området opfylder i det væsentligste allerede plejemålsætningen, men 

tilgroningen må ikke overstige det nuværende niveau. En vis opvækst af krat 

bidrager til den generelle variation i området, fungerer som sangposter for bl.a. 

nattergal, rørspurv m.fl. og giver ydermere ly til mange insekter, der ikke 

findes andre steder i reservatet. Hovedregelen er imidlertid, at kratvege-

tationen af hensyn til rørskovens og engenes fugle bør begrænses. I Sutherland 

& Hill (1995) angives som retningslinie, at andelen af krat på engarealer og i 
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rørskov samlet ikke bør overstige 15-20%, og at hovedparten af krattet bør 

forekomme i områdets periferi. 

 

 En rydning af større partier pilekrat langs med den gangbro, der fører ud til 

fugletårnet kan overvejes. Lysåbne partier langs med gangbroen vil give 

variation, mulighed for opvækst af  blomsterplanter – og flere oplevelsesmæs-

sige muligheder for de besøgende, der finder vej til fugletårnet. 

 

 Tilgroningen skal løbende overvåges, og træer og buske fjernes, såfremt dette 

skønnes nødvendigt af Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø. Krattet i områdets 

periferi lades urørt, da det afskærmer de åbne vandflader mod den færdsel, der 

finder sted ud til fugletårnet. 

 

 De ryddede partier kan eventuelt holdes som små ”enge”, der vedligeholdes 

ved slåning med le. 

 

 Skovbevoksninger i områdets periferi skal fortsat fremstå med "naturskovs-

præg", d.v.s. med døde stammer, grene, kvas og selvsået opvækst i bunden til 

gavn for svampe, fugle og insekter. Kun i de tilfælde, hvor gamle eller døende 

træer kan tænkes at være til fare for publikum eller publikumsfaciliteter, bør 

der gribes ind. 

  

 Det anbefales at fortsætte arbejdet med at etablere og vedligeholde frølommer 

på de steder, hvor dette allerede er forsøgt for at skabe bedre livsvilkår for 

områdets padder. Det kan desuden anbefales forsøgsvis at etablere vegeta-

tionsfattige overgange mellem land og vand til gavn for bl.a. områdets 

ynglende og rastende grågås. 

  

 En oprensning af den nu tilgroede smalle kanal, der forbinder nord og 

sydbassinet kan overvejes. Indgrebet vil skabe mere åbent vand i reservatet og 

vil formodentligt være til gavn for bl.a. lappedykkere, ænder og gæs.  

 

 Endeligt anbefales det, i samarbejde med Storstrøms Amt, at arbejde på at 

gennemføre de vandkvalitets forbedrende aktiviteter, der er foreslået i Amtets 

Handeplan for Ravnstrup Sø (Fugl 2002). 

 

Området skal fortsat rumme de eksisterende publikumsfaciliteter, d.v.s. 

stiforbindelsen til reservatets eneste fugletårn. Det foreslås desuden at 

forlænge gangbroen og at etablere en boardwalk, som beskrevet i afsnit 4.2, 

således at publikum får mulighed for på nærmeste hold at opleve den ellers 

vanskeligt tilgængelige rørskov. Det foreslås endvidere, at fugletårnet 

forbedres som beskrevet i afsnit 4.2. 

 

  Af formidlingsmæssige årsager og for at tiltrække hulrugende fuglearter, kan 

Fugleværnsfonden fortsætte med at opsætte og vedligeholde et antal 

redekasser området. 
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4.3.2. Område 2: Sydbassinet med tilstødende skov, rørsump og 

pilekrat 

 

Beliggenhed m.m. Området ligger i reservatets sydlige ende og omfatter ca, 5,5 hektar åben 

vandflade, pilekrat, rørsump samt flere partier med urørt blandings løvskov. 

Mod vest og syd afgrænses området af agerjord. Mod øst ligger den 

privatejede Knoldeng. 

 

Vegetation Området rummer reservatets største åbne vandflade og særligt mod sydøst 

flere bevaringsværdige partier med urørt skov, hvor der bl.a. vokser flere 

eksemplarer af det på landsplan sjældne skovtræ småbladet lind. Da 

reservatets afgrænsning er usikker på dette sted, er det endnu usikkert, om 

lindetræerne befinder sig indenfor reservatet eller på den tilstødende 

privatejede parcel. Mod sydvest er reservatet kantet af pilekrat og talrige 

hyldetræer samt en mindre skovbevoksning, der fortrinsvis består af gamle 

egetræer og udgåede elme.  

 

Flora og fauna  Tilknyttet den åbne vandflade yngler bl.a. gråstrubet lappedykker, 

knopsvane (dog ikke de senere år), grågås, gråand, taffeland, blishøne, 

grønbenet rørhøne og vandrikse. I 2002 tillige rørhøg. Tilknyttet arealerne 

med krat og urørt skov findes bl.a. en  pæn bestand af nattergal samt en 

række andre småfugle med tilknytning til fugtige tilgroningsprægede 

naturtyper. Parcellerne med urørt skov huser eller har huset flere interessante 

fuglearter, bl.a. natugle, lille flagspætte samt rødstjert, grå og broget 

fluesnapper. Fiskeørn ses regelmæsssigt i området. 

 

 Studier af luftfotos viser, at også dette område er under tilgroning med især 

pil. Bæltet af rørskov har bredt sig ud i den frie vandflade, som er aftaget 

væsentligt i udbredelse gennem de seneste 40-45 år. Desuden ses en stadig 

udbredelse af pilekrattet i overgangszonen mellem land og den oprindelige 

søbred, ligesom der tydeligvis sker en indvandring af pil ud i rørsumpen. 

 

Konklusion  Området er i dag en varieret mosaik med  åben vandflade samt partier med 

skov, krat og rørsump. Hvis tilgroningen ikke bremses, vil vandfugle og 

padder forsvinde i takt med, at  områdets centrale udvikler sig til ensformige 

bevoksninger af tæt pile- og ellekrat. 

 

Plejemålsætning  Delområdet skal  fremstå varieret med yngle- og fourageringsmuligheder for 

en bred vifte af fuglearter med tilknytning til fugtige og tilgroningsprægede 

naturtyper og urørt skov, det gælder såvel vandfugle som småfugle typiske for 

sådanne naturtyper. Området skal desuden rumme yngle-, fouragerings –og 

overvintringsmuligheder for skrubtudse samt spids- og butsnudet frø.  

 

 Plejeforlsag til område 2  Området opfylder i det væsentligste allerede plejemålsætningen, men det må 

sikres, at tilgroningen ikke overstiger det nuværende niveau. Andelen af krat 

på engarealer og i rørskov bør som nævnt samlet ikke overstige 15-20%, og 

hovedparten af krattet bør forekomme i områdets periferi. Tilgroningen skal 

fremover løbende overvåges, og træer og buske fjernes, såfremt dette skønnes 

nødvendigt af Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø. 

 

 Skovbevoksninger mod sydøst og sydvest skal fremstå med "naturskovspræg", 

d.v.s. med døde stammer, grene, kvas og selvsået opvækst i bunden til gavn 

for svampe, fugle og insekter. Kun hvis der skønnes at være fare for  

nabohegn, publikumsfaciliteter eller publikum, bør der gribes ind. 
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 Mulighederne for at etablere en sti langs med områdets vestkant bør løbende 

overvejes. Dette bliver dog næppe aktuelt, sålænge den store gruppe af døde 

elmetræer skønnes at udgøre en potentiel risiko for forbipasserende. Områdets 

østlige arealer bør af hensyn til fuglelivet friholdes for færdsel. 

 

 om for område 1 anbefales det, i samarbejde med Storstrøms Amt, at arbejde 

på at gennemføre de vandkvalitets forbedrende aktiviteter, der er foreslået i 

Amtets Handeplan for Ravnstrup Sø (Fugl 2002). 

 

 Fugleværnsfonden bør ved lejlighed identificere den nøjagtige afgrænsning af 

reservatets sydvestlige hjørne, herunder evt. en nøjagtig registrering af 

lindetræernes position, f.eks. ved hjælp af GPS.  

 

 

4.3.3. Område 3:  Ekstremrigkær og græsningsareal mod øst 
 

Beliggenhed m.m.  Området omfatter ca. 1 hektar og består primært af ekstremrigkæret i 

reservatets nordøstlige hjørne. Området blev i 2002 afgræsset af en ko med 

kalv. 

 

Hovedparten af delområdet består af ekstremrigkær, der er en af landets 

sjældneste og mest truede naturtyper. Mod vest afløses kærvegetationen 

gradvist af tagrør og sidenhen af åben vandflade. Mod nord ligger det 

tidlgere lossepladsareal. Mod øst, udenfor reservatgrænsen, ligger to 

tørvegrave samt et mindre kærområde. 

 

Flora og fauna  Ekstremrigkæret rummer bl.a. butblomstret siv, der som nævnt anses for at 

være en af de vigtigste ”skille-arter” for ekstremrigkær. 
 

Da denne kærtype generelt er i tilbagegang, er butblomstret siv i dag 

temmelig sjælden (og Rødlistet) i Storstrøms Amt. Blandt de øvrige arter 

med tilknytning til kæret skal nævnes blågrå siv, der også er sjælden - og 

Rødlistet - i Storstrøms Amt (Faurholdt 2000), angelik, hyldebladet baldrian, 

sump-kællingetand, kær-fladstjerne, eng-forglemmigej, almindelig og dusk-

fredløs, almindelig mjødurt, kattehale, fladstrået siv, glanskapslet siv, lyse-

siv, kær-tidsel, trævlekrone, samt stararter som blågrøn star, krognæb star 

(Rødlistet i Storstrøms Amt), knippe-star, toradet star og top-star. 

 

Da plantearterne tilknyttet ekstremrigkær for en stor del er blomsterplanter 

med en meget spredt blomstringstid, strækkende sig fra april til udgangen af 

september,  er ekstremrigkærets udseende særdeles vekslende i løbet af 

vækstperioden. Dette forhold – og de mange mere eller mindre sjældne arter 

tilknyttet arealet – gør også området formidlingsmæssigt interessant, men i 

dag er de fleste af områdets besøgende næppe opmærksomme på ekstremrig-

kærets tilstedeværelse. 

 

Ved besigtigelsen kunne konstateres en begyndende opvækst af bl.a. pil på 

arealet, en tilgroning, der på længere sigt kan true kærets lyskrævende 

plantesamfund. 
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Umiddelbart øst for delområdet findes et mindre privatejet kær. Kæret er 

stærkt truet af tilgroning men rummer fortsat bl.a. hjertegræs, djævelsbid og 

en pæn bestand af maj-gøgeurt. 

 

På grund af arealets meget begrænsede udstrækning, yngler kun få fugle i 

området, bl.a. rørsanger og rørspurv. Bekkasiner anvender området i 

træktiden. 

 

Konklusioner  Området rummer reservaets uden sammenligning mest interessante plante-

samfund – det på landsplan sjældne og truede ekstremrigkær. Området viser 

tegn på begyndende tilgroning, men skønnes ikke at være akut tilgronings-

truet. 

 

Plejemålsætning  Arealet med ekstremrigkær med dets karakteristiske plantesamfund skal 

bevares og om muligt udvides - og dets naturværdier skal formidles for 

områdets besøgende. 

 

Plejeforslag  Under besigtigelsen skønnedes ekstremrigkæret at være i relativt god stand, 

dog med tegn på begyndende tilgroning. Ved en efterfølgende besigtigelse i 

september fremstod arealet allerede langt mere lysåbent og ”velgræsset”. 

Den nuværende græsning bør derfor opretholdes, og situationen løbende 

overvåges. Om nødvendigt, må uønsket vegetation fjernes, når det skønnes 

relevant af Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø. 

 

 Det skønnes, at der er relativt gode muligheder for at udvide det eksisterende 

område med græsning og dermed arealet med ekstremrigkær. Hegnspælene i 

den eksisterende hegning kan med fordel rykkes længere ud i rørsumpen, 

men bør næppe fjernes helt mod søen, da der synes at være nærmest 

”bundløst” på dette sted. Tilsvarende kan græsningsarealet rimeligvis 

udvides mod syd til at omfatte den nordlige del af delområde 2. 

 

 Samgræsning med Knoldeng kan overvejes, men den nuværende græsning af 

Knoldeng er meget intensiv (ca. 40 ammekøer), og det vil næppe være 

hensigtsmæssigt at lade et større antal dyr få fri adgang til til arealerne med 

de følsomme plante-samfund. 

 

 Desuden er samgræsning med det lille, tilgroningstruet kærområde syd for 

den største af de tørvegrave meget ønskelig, såfremt en sådan aftale kan 

træffes med den pågældende ejer. Arealet er botanisk set særdeles interes-

sant, men trues af tilgroning. 

 

 Høslæt kan ligeledes anvendes på dele arealet. Det afskårne materiale skal 

fjernes fra området. 

 

 Ekstremrigkæret er et af reservatets største aktiver og derfor bør indgå i den 

samlede formidling af reservatets naturværdier. Udsigten til kæret og søen 

bør forbedres ved kratrydning og fjernelse af større træer på græsnings-

arealet umiddelbart syd for det tidligere lossepladsareal.  

 

Publikum skal gøres opmærksomme på kæret via de plancher, der opstilles 

ved f.eks. p-pladsen.  
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4.3.4. Område 4a-4d: Tilstødende arealer  
 

Beliggenhed Delområde 4 omfatter de af de tilstødende (privatejede) arealer, der 

umiddelbart synes at være af størst relevans for plejeplanområdet. Området 

omfatter det tidligere lossepladsareal samt en tilstødende privatejet park mod 

nord (6,8 hektar), Knoldeng  (8,3 hektar) og tørvegravene (5,7 hektar) mod 

øst samt en parcel med urørt skov i reservatets sydende (1,5 hektar). 

 

 Da disse arealer i dag er i privat eje er der ikke udarbejdet egentlige 

plejemålsætninger for områderne. Det anbefales generelt, at 

Fugleværnsfonden er opmærksom på fordelene ved at udvide reservatet: 

 

 Bedre beskyttelse af arealer med urørt skov. 

 Bedre græsning af kærområder. 

 En udvidelse af arealet med værdifulde plantesamfund. 

 Bedre mulighed for at ændre på vandstandsforholdene i reservatet. 

 Mindre forstyrrende jagt og færdsel tæt på Fugleværnsfondens område. 

 Bedre muligheder for at anlægge stier m.m. med henblik på at kunne 

fremvise en større del af området, end tilfældet er i dag. 

 

Rent praktisk foreslås det i første omgang at indhente oplysninger om 

ejerforholdene på naboarealerne, tage kontakt til naboerne i f.eks. et brev, 

hvori Fugleværnsfonden tilkendegiver, at man er interesseret i at købe den 

pågældende parcel, såfremt den kommer til salg. Efterfølgende kan arrangeres 

møder med evt. interesserede ejere. 

 

Med hensyn til naboarealerne er de vigtigste prioriteter for 2002- 2007: 1) at 

forhindre den fortsatte tilgroning af det lille kærområde umiddelbart syd for 

den største af de to tørvegrave samt 2) at arbejde for en bedre beskyttelse af 

arealerne med urørt skov syd og sydøst for reservatet. 

 

Det tidligere lossepladsareal 

 

 Umiddelbart nord for reservatet ligger et tidligere lossepladsareal og en 

tilstødende privat park. Lossepladsarealet er i privat eje, men den nuværende 

ejer (Henrik Wejdling) har givet tilladelse til, at Fugleværnsfonden frit kan 

råde over området, der derfor i praksis udgør en del af reservatet. Arealet 

afgræsses for tiden af  (5) får, bl.a. for at bekæmpe opvækst af bjørneklo på 

arealet. Med tiden har en næsten overdrevslignende vegetation udviklet sig 

på arealet, der iøvrigt er naturskønt med mange blomstrende træer og buske.  

 

Mange småfugle holder til på arealet, der rummer nærmest ideelle vilkår for 

arter som f.eks. rødrygget tornskade og tornsanger. I 2002 blev 2-3 individer 

af den sjældne høgesanger set på arealet (H. Wejdling, pers. medd.).  

 

Det anbefales, at afgræsningen fortsætter som i dag.  

 

På arealet findes desuden et  tilgroet vandhul, der på nuværende tidspunkt 

ikke har nogen værdi for padder. Vandhullet bedømmes af Vaillant (2002) at 

have et stort potentiale for padder, da det ikke rummer fisk, og da det er rigt 

på vandinsekter som skorpionstæge, vandkalv og guldsmedelarver, hvilket 

tyder på en rimelig vandkvalitet (Vaillant 2002). Det foreslås, at foretage en 

kratrydning omkring vandhullet, således at det bliver mere lysåbent, end 

tilfældet er i dag, således at padder fremover kan tage vandhullet i brug.  
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5. Opsummering og prioritering af plejeindgreb 
 

I det følgende er rapportens forslag opsummeret, og der er givet et forslag til,  

hvordan de stillede plejeforslag kan prioriteres.  Plejeforslagene er desuden 

sammenfattet i et forslag til en aktivitetskalender 2002-2007 (bilag 2). 

 

5.1. Opsummering 

 

Pleje: 

 

 Tilgroningen af Ravnstrup Sø bør ikke overskride det nuværende stadie. 

 

 De centrale dele af reservatet, der er under tilgroning med vedplanter skal 

ryddes kontinuerligt, således at tilgroningen holdes i ave. Særlig 

opmærksomhed skal rettes mod arealerne med ekstremrigkær i reservatets 

østlige hjørne. 

 

 Kratrydning kan omfatte såvel fjernelse af større, sammenhængende 

arealer med pilekrat som lokal ”plukhugst” for at skabe større variation i 

de tætte og ensformige pilebevoksninger. 

 

 Græsningen på arealet med ekstremrigkær skal bevares, og mulighederne 

for at udvide arealet skal undersøges. 

 

 Forsøgene med at etablere frølommer har været en succes og bør 

videreføres. 

 

 Plukvis rørhøst vil medvirke til at skabe en varieret rørsump til gavn for 

ynglende fugle. 

 

 Vegetationsfattige overgange mellem land og vand kan skabes ved slåning 

af vegetationen. 

 

 En oprensning af den tilgroede passage mellem nord- og sydbassinet vil 

øge arealet med åbent vand til gavn for ynglende og rastende vandfugle. 

 

 Der bør arbejdes videre med mulighederne for at udvide reservatet og med 

at etablere samgræsning på f.eks. de kærområder, der trues af tilgroning. 

 

 Fugleværnsfonden og Arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø bør deltage i 

arbejdet med at forbedre vandkvaliteten i Ravnstrup Sø, men det egentlige 

ansvar for sådanne aktiviteter bør ligge hos Storstrøms Amt.  

 

Formidling: 

 

 Forbedre adgangsforholdene ved at forlænge gangbroen mod syd samt 

løbende undersøge mulighederne for en stiforbindelse til Trælløsevej. 
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 Etablere skjul ved flydende bådebro, gangbro ind i rørskov nord for 

fugletårnet og boardwalk ind i pilekrattet syd for fugletårnet 

 

 Løbende vedligeholdelse af fugletårn samt opsætning af planchehalvtage 

ved p-plads og frokostbænk. 

 

 Gennemføre guidede fugleture, revidere brochure, lave og opsætte 

plancher og nye skilte og skrive artikler til lokale presse. 

 

 

5.2. Prioritering 

 

Pleje: 

 

 Græsning og udvidelse af græsningsareal i område med ekstremrigkær 

(delområde 3). 

 

 Vegetationsrydning i de centrale dele af delområde 1 og 2. 

 

 Etablering og vedligeholdelse af frølommer. 

 

 Plukvis rørhøst vil medvirke til at skabe en varieret rørsump til gavn for 

ynglende fugle. 

 

 Vegetationsfattige overgange mellem land og vand kan skabes ved slåning 

af vegetationen. 

 

 Belyse mulighederne for at udvide reservatet og etablere samgræsning med 

naboarealerne. 

 

 Oprensning af den tilgroede passage mellem nord- og sydbassinet . 

 

 Tiltag for at forbedre vandkvaliteten i Ravnstrup Sø. 

 

 

Formidling: 

 

 Lave og opsætte plancher, brochurer og nye skilte. Revidere foldere. 

 

 Opsætning af planchehalvtage ved p-plads og frokostbænk.. 

 

 Lave ”boardwalk” ind i pilekrattet til et skjul syd for fugletårnet. 

 

 Etablere ”boardwalk” ind i rørskov nord for fugletårnet. 

 

 Forbedre adgangsforholdene, herunder at undersøge mulighederne for en 

stiforbindelse til Trælløsevej. 

 

 Etablere skjul ved flydende bådebro. 
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5.3. Monitering 

 

Som hovedregel bør alle plejeindgreb ledsages af monitering, da man kun 

derved kan konstatere, om arbejdet har haft den ønskede effekt. 

 

Fugletællinger Før, under og efter plejeindgrebene bør foretages en årlig kortlægning af 

reservatets ynglefugle og en sideløbende registrering af arealernes drift. Det 

anbefales videre, at moniteringen så vidt muligt foretages af den samme 

person for at sikre, at resultater fra forskellige år kan sammenlignes. 

 

Det foreslås, at der som i de tidligere år foretages en generel optælling af 

ynglefuglene indenfor hele Fugleværnsfondens område samt de naboarealer, 

hvortil der er offentlig adgang, herunder det tidligere lossepladsareal nord for 

reservatet. 

 

Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter de retningslinier, Ornis 

Consult tidligere har udarbejdet til Fugleværnsfonden, og som anvendes på 

fondens øvrige reservater. Metoden går i korthed ud på, at områdets vandfugle 

skal optælles 3 gange indenfor tidsrummet 20. april til 15. juni. Ved 

tællingerne fastslås både hvilke arter, der yngler, ynglebestandenes størrelse 

samt, om muligt, den omtrentlige placering af yngleterritorierne.  

 

I den udstrækning, arbejdsgruppen har resurser til det, vil det desuden være 

meget værdifuldt med en fortsat optælling og kortlægning af områdets øvrige 

fuglearter, herunder småfuglene. 

 

Som en del af moniteringen kan fuglenes yngleudbredelse  sammenholdes 

med de enkelte delområders drift og vegetationsforhold. 

 

Botanik En kortlægning af områdernes botaniske værdier, med særlig fokus på arealet 

med ekstremrigkær, vil kunne vise effekten af de foreslåede vedplante-

rydninger, den efterfølgende græsning samt en evt. udvidelse af 

græsningsarealet.  

 

 De pågældende arealer bør ligeledes overvåges for at kunne gribe ind i tide, 

hvis der sker skader på områdets følsomme plantesamfund. 

 

Arbejdet med at etablere frølommer bør følges op med besøg i f.eks. juni med 

henblik på at undersøge, om reservatets padder (haletudser) benytter de nye 

levesteder. 

 

Alle biologiske data og relevante oplysninger i øvrigt bør indarbejdes i et GIS 

med henblik på at indgå i den daglige forvaltning af reservatet og opdatering 

af kommende plejeplaner.           
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Bilag 1: Matrikelkort, Ravnstrup Sø 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 

 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Pleje:                                     

Kratrydning                                     

Græsning                                     

Slåning af vegetation                                     

Plukvis rørhøst                                     

Etablere og vedligeholde frølommer                                     

Oprensning af tilgroet passage                                     

Udvidelse af græsning på ekstremrigkær                                     

                                     

 2002 2003 2004 

 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Pleje:                                     

Kratrydning                                     

Græsning                                     

Slåning af vegetation                                     

Plukvis rørhøst                                     

Etablere og vedligeholde frølommer                                     

Oprensning af tilgroet passage                                     

Udvidelse af græsningsareal på ekstremrigkær                                     

Bilag 2: Aktivitetsoversigt, Ravnstrup Sø, version: 8. oktober 2002. 


