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Referat af grillmøde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Onsdag den 16. august 2017 

 
Til stede: Anne, Bent, Birte, Brian, Hans, Henrik, Inger, Poul Erik, Marie-Louise og Jørn (fra 

sekretariatet). 

Afbud: Torben, Jørgen, Birgit, Karen 

Besked fra Marie-Louise:  

Solen skinner altid ved Ravnstrup Sø også selv i de mest regnfulde somre ;o) Igen i år havde vi en 

dejlig sommeraften med grillpølser og lækkert tilbehør – Tak for det. Og tusind tak for den fine 

busk I havde købt til min have, den har fået en meget central placering (jeg sender snart et billede 

til jer). 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Marie-Louise orienterede om sit jobskifte, hvor hun fra 1/9 er ansat som teamleder på KU, og skal 

fungere som bindeled mellem forskere og teknisk personale på KU’s forsøgsgård i Høje Taastrup. 

Renoveringen af Fuglenes Hus er færdig (stort set) og især butikken, hvor der er indrettet café og 

lounge, kan anbefales at besøge.  

Jørn, som er (relativt) nyansat biolog, præsenterede sig selv og kommer til at være tovholder for 

gruppen, højst sandsynligt også efter Marie-Louises efterfølger er ansat. 

Marie-Louise viste gruppens overvågningsbidrag til Fugleåret 2016. I den forbindelse efterlyste 

Inger mere netværk og udveksling af viden og erfaringer mellem reservaterne. Jørn går videre med 

dette i samarbejde med Søren Ring. 

 

Udførte arbejder: 

 

 Gammelt kvæghegn på høengen fjernet 

 Elletræ, rådhusvin og krat fjernet fra høengen (gentages) 

 Rådhusvin på bakken bekæmpet og samlet i bunker – skal brændes, ellers slår de rødder. 

Den er ved at komme igen ved engen 

 Udsigtskile fra bænken og ud mod søen åbnet op (løbende) 

 Der er kommet bund i skraldespanden, så den kan holde en pose 

 Pandekagepanderne har fået savet skafterne til, så længden passer til børn 

 Mikkel sørger for noget midlertidig afskærmning ved fuglefodringsstationen 

 Hans har udført et stort arbejde med hegnet omkring bålhytten 

 Henrik har ryddet tre fiskepladser i pædagoglommen 

 Der er blevet lavet brænde, som er blevet brugt igen. Blandt andet af unge rødder på 

knallert, som har brugt lidt rigeligt 

 Skuret er opryddet, fliser mangler at blive lagt efter rotterne 

 Skumsikringen af bålhytten, så hvepsene ikke flytter ind igen, er skåret til, og der er lagt 

sten langs væggen, for at undgå at dyr kommer ind under væggen 

 Høslæt og stakning er gennemført, der mangler at blive fjernet lidt hø 
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Foto: Henrik Wejdling 

 
2. Hegn og afgræsning 
Der er 6 moderfår, 1 vædder og 9 lam. De har været meget effektive bag bålhytten i den nye 
indhegning, hvor der ikke længere er bjørneklo. 
 
3. Fuglefodring 
Henrik fodrer og husker at sende bilag ind til Jørn. Starter omkring uge 40. 
 
4. Plejeplan 
Marie-Louise fortalte om den kommende plejeplan, som er under udarbejdelse, idet den 
nuværende er udløbet. Erik Mandrup fra Orbicon står for skrivningen og var på besigtigelse med 
Marie-Louise og Jørn i maj måned. Udkastet til plejeplanen bliver rundsendt sammen med 
dagsordenen til julemødet. Kommentarer er velkomne, og plejeplanen vil være et af de vigtige 
punkter på mødet, hvor Erik Mandrup også deltager. 
 
Der var ønske om, at der bliver ryddet dele af tagrørs- og pilebevoksningen, så der bliver bedre 
udsyn til vandfladen. 
 
Hans foreslog, at Næstved Kommune kontaktes for at starte et beskæftigelsesprojekt, som kunne 
etablere stien videre fra skjulet. 
 
Henrik foreslog et nyt skjul i nordenden. 
 
5. Kommende arbejdsopgaver 

  

 Det rådne hø efter høslættet skal fjernes 

 Mikkel arbejder videre på afskærmningen ved fuglefodringsstationen 

 Der skal laves brænde 

 Rådhusvinen skal bekæmpes 

 Henrik og Torben laver en fælles besigtigelse af stenbunken for at se, om der kan laves en 
sti forbi 

 Rotterne er tilbage i skuret, der skal laves en rottesikring, fx med en drænspade og beton i 
50-60 cm dybde 
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 Bamses hus (fåreskuret) har sat sig, så det kan trænge til en renovation 

 Henrik meldte sig til at rengøre toilettet oftere. Det blev oprindeligt doneret af kommunen 
mod at vi holdt det 

 Der er to hegnspæle, som skal skiftes (Henrik) 
 
6. Evt. 
Henrik har haft mørk kongelyshætteugle-larve på nabomatriklen. 

Henrik har set en fiskeørn fange fisk i søen. 

En hvepsevåge har ryddet to jordhvepsebo i reservatet. 

 

 

 
 

Til kalenderen 
 
Kommende arbejdsdage 
 
2. september kl. 9.00 
7. oktober kl. 9.00 
11. november kl. 10.00 
 
 
Næste møde 
 
Julemøde hos Bent tirsdag den 5. december kl. 18:00.  

Anne sørger for at bestille smørrebrød som sidste år. 

 
 
Tak for jeres store indsats!  

 

Jeg glæder mig til vores næste møde i december.  

Hilsner fra Jørn 

 

Foto: Jørn D. Larsen 


