Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
torsdag den 14. maj 2009
Til stede: Anne K., Bert C., Birgit F., Birte K. L., Brian W., Henrik W., John B. J., Leif J., Peter J., Poul E. W.,
Simona L. F. samt Søren F. Hansen fra Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Bent K., Hans H., Peter V.
Desuden manglede: Henrik M.

____________________________________________________________________________
Rammerne for dette møde var ekstra hyggelige, da Simona og Anne havde taget initiativ til et
fælles grillarrangement, inden mødet. Tak for den lækre mad. Dertil havde Bert kryddersnapsen
med, Birgit bananer til grillen og John lidt ekstra sødt.
Nye medlemmer i gruppen
Listen over arbejdsgruppen er nu justeret, så den (næsten) kun omfatter aktive medlemmer.
Arbejdsopgaverne er stadig mange, så derfor er der behov for en fortsat supplering. Vi aftalte
følgende tiltag:
• Arbejdsgruppen er obs på potentielle medlemmer i forbindelse med arrangementer
• Helle sætter et opslag på hjemmesiden
• Arbejdsgruppekalenderen (sættes på planchehalvtag)
Siden sidst
Offentlige ture m.m.
I årets første halvdel er der afholdt ikke færre end fem ture i reservatet
- Familiefugletur med 50 deltagere, fuglekassebygning, kryddersnapsesmagning, bålmad
med meget mere. Arrangementet havde været en stor succes. De mange deltagere skyldes
en særdeles god annoncering i lokale medier.
- Tur om ringmærkning med Henning Heldbjerg (19 pers.).
- Tre fuglestemmeture med Henrik Wejdling og Allan Gudio (? pers., 20 og 33 pers.).
Pleje m.m.
- Stien er henover vinteren blevet renoveret. På en besværlig sumpet strækning er den
omlagt til et højere niveau og der er lagt et rør i et dræn, så en besværlig grøft kan krydses.
Der er lavet en del flis, hvoraf noget er kørt ud på stien. Flot arbejde!
Langs den sidste del af stien er der stævnet mange hasler, så hassellunden tager form
(flisning resterer, men afventer høst af nabomark).
- Bent har fældet en masse birketræer, så birkelunden er ved at være afløst af smuk, åben
eng og overdrev.
- Bert har repareret bord/bænkesæt, og Bent har udlagt en af de store fældede birk som
naturlig siddebænk.
- Fårene er klippet (men ulden mangler at blive fjernet fra shelter).
- Bålringen med fast grillrist er nedstøbt, og vi kunne alle ved selvsyn konstatere at det bare
er blevet super godt.
- Et af fårene er døde, og Henrik har sørget for, at det er blevet hentet til destruktion.
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Grøn Plan Næstved Kommune
Arbejdsgruppen fik i fællesskab udarbejdet et godt høringssvar, som er indsendt til kommunen.
Bert har været tovholder og efterfølgende deltaget i et informationsmøde i Glumsø. Der er endnu
ikke noget konkret fra kommunen, og Bert kunne oplyse, at der kun var afsat 75.000 kr. i 2009 til
konkrete projekter.
Økobaseskur, båludstyr og skraldespand
I starten af uge 22 bygger firmaet Nature Play det nye skur med tre rum. To aflukkede rum og et
åbent rum til brænde. Skuret bliver på 15 m2. Anne lovede at indkøbe 2 solide hængelåse, og
sørger for at vi har 5 nøgler til hver.
Arbejdsgruppen får det ene rum og det andet skal være grejbase for de naturvejledere, der bruger
området.
Der er indkøbt yderligere båludstyr:
• En ekstra bålring, som placeres foran shelter,
• En trefod med rist og to bålgryder (pas godt på wirerne!)
Skraldespand:
Der er behov for yderligere en skraldespand i reservatet. Den placeres ude ved det gamle
fugletårn. John lovede at stå for indkøb hos Meding.
Nature Play graver græstørven af, så der bliver plads til at lægge fliserne i bunden.
Værktøj m.m.:
Birthe har overdraget sin buskrydder til reservatet. Søren refunderer penge til Birthe, når faktura
indsendes til Fugleværnsfonden af Birthe.
Der indkøbes en kombibuskrydder til arbejdsgruppen (Søren?)
Kommende opgaver
Fårene:
Blue Tongue vaccination skal gentages inden juli måned. Søren kontakter dyrlæge og koordinerer
med Henrik og Poul Erik, som gerne vil hjælpe til
Folden udvides, så engområdet neden for den nuværende fårefold kan afgræsses af fårene. På
Bents anbefaling opretholder vi i første omgang foldinddeling, hvilket betyder, at fårene skal flyttes
mellem foldene. Søren kontakter hegnsfirma og arbejdsgruppen sørger for at frugttræernes bark
bliver beskyttet
Høslæt:
Efter sidste års naturpleje er der et langt større areal, der kan slås. Det vurderes at være muligt at
slå dette som følge af:
• Der er indkøbt nye kvalitetsleer
• Poul Erik afmærker besværlige stød
• Aftenslåning kommer ikke til at omfatte fællesspisning
Der skal bygges to til tre nye høryttere,
Allan slår resten af engen på et kursus for naturvejledere i august
Slættet finder sted torsdag den 25/6 kl. 18:00, og høet hænges til tørre den efterfølgende søndag
(28/6)
Græsslåning:
Vi aftalte nogle arbejdsaftner, hvor slåning af stien er en prioriteret opgave.
Der skal desuden slås græs bag shelter, så der er god udluftning under dette.
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Træbeskyttelse:
Bænken ved pædagoglommen skal have træbeskyttelse.

Trækfuglenes Dag ved Ravnstrup Sø
søndag 17. maj kl. 03.30 – 22.00
PROGRAM:
03.30: Nattergaletur, hvor vi oplever natten blive til dag, og reservatets mere end 40 fuglearter
giver lyd.
10.30: Er der igen aktivitet, hvor arbejdsgruppen inviterer til familiearrangement ved reservatets
store shelter og bålplads. Vi ser på fugle, frøer og blomster, bager snobrød over bål og går tur i
reservatet.
20.00 - 22.00: Er der "putte-tur", hvor vi følger fuglene, mens de går til ro, og tusmørket sænker sig
med sit kor af nattergale og grønne frøer, mens uglen måske tager til at tude….
Turleder: Henrik Weidling og Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. Anne og
Simona har efterhånden så stor erfaring med familiearrangementer, at de har en indbyrdes aftalt
køreplan for indkøb og huskelister (imponerende).
Henrik henter de nye officielle DOF veste, som dog kun er til låns. Det er lykkedes at skaffe seks
stk., så det er muligt at I skal skifte/bytte lidt i løbet af dagen.
Anne ønskede flere badges, hvilket Henrik får med sammen med kikkerter og veste.
NB! Som et ekstra gimmick, er der også nogle små engelske fuglebadges med. Vi håber, at vil
prøve at få folk til give en 20´er (eller mere) pr. stk. Pengene går til DOF´s arbejde for trækfuglene,
og Fugleværnsfondens arbejde ved Ravnstrup Sø.
Kommende arrangementer
Vi aftalte, at der holdes arrangement søndag den 27/9 kl. 10.30 under skriften ”oplev fiskeørnen”.
Det bliver igen et bredt arrangement for hele familien. Se i øvrigt kalender.
Tak for Jeres store indsats for Ravnstrup Sø - og for et rigtig dejligt møde!
Hilsen
Søren.

Kalender næste side…
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Kalender sommer/efterår 2009

Ravnstrup

Arrangementer
•

Søndag 17. maj kl. 03-22

Trækfuglenes dag

•

Søndag 27. sept. kl. 10.30

Fiskeørnedag ved søen / familiearr.

Arbejdsdage
•

7. juni kl. 9-12

Slåning af tagrør udvendig på fold og bygning af høryttere

•

9. juni kl. 19

Vedligeholdelse af sti

•

25. juni kl. 18
er

Høslæt. Medbring selv en klemme. Vi slutter af ved bålet når alt
slået

•

28. juni kl. 10

Ophængning af hø med efterfølgende pølser på bål

•

7. juli kl. 19

Slåning af græs på sti

•

13. aug. kl. 19

Slåning af græs på sti

Arbejdsgruppemøder
•

Tirsdag 8. september kl. 18.30 i reservatet

•

Onsdag 2. december kl. 19.00 hos Bent
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