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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø d. 3/9-2008
Deltagere: Anne, Bent, Bert, Birgit, Brian, John, Poul Erik, Simona, Henrik W og Søren.
Afbud: Ulla W, Peter V og Peter J

Aktiviteter siden sidst:
1. I juni blev der afholdt en såkaldt bidragydertur for personer, som giver frivillige bidrag til
Fugleværnsfonden. Der ankom således en busfuld københavnere en sen fredag eftermiddag.
Arbejdsgruppen hjalp til med alt det praktiske omkring spisning, oprydning m.m. Der har
efterfølgende været mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, ligesom de medhjælpende
arbejdsgruppemedlemmer synes, at det havde været en fin aften.
2. Høslæt og lefestival
2.a. Høslættet blev igen i år opdelt i en aften hvor høet slås og en søndag formiddag hvor høet
hænges på ryttere. Begge dage forløb med succes. Den 4/8 om aftenen bjærgede Bent og
Henrik W. høet. Det var perfekt timing for selv samme aften begyndte regnen at falde og
siden regnede det i 19 dage i august. Høet er blevet godt og ligger nu tørt og godt i høladen.
I den kommende vinter vil vore kære får, som varetager naturplejen få glæde af det.
2.b. Fugleværnsfondens arbejdsgrupper var i slutningen af juni inviteret til lefestival i Grib
Skov. John besøgte som den eneste festivalen, og det havde været en meget stor oplevelse.
John kunne således berette om familien Vido fra Canada, hvor den femtenårige datter slog
en velvoksen skovløber i at slå et græs i et ca. 50 m2 område. Skovløberen brugte
buskrydder og hun brugte selvfølgelig le! John blev så inspireret at han siden har slået med
le næsten daglig på strandengene ud for Redzholmvej i Karrebæksminde!
2.c. Søren lovede, at der inden næste år indkøbes et antal af de meget fine østrigske leer, som vi
til årets høslæt havde en enkelt af, og som virkelig viste sig at være skelsættende bedre end
de leer vi hidtil har anvendt.
3. Blue tongue vaccination. Alle får, geder og kreaturer skal i dette efterår vaccineres mod
sygdommen blue tongue. Vores får blev i starten af august vaccineret. Henrik W. og Poul Erik
stod for projektet sammen med dyrlægen.
4. Naturplejeprojekt
4.a. Der er udført et naturplejeprojekt på de dele af engarealet, som efterhånden var groet lidt
fra os. Hele det indhegnede areal er blevet slået (bortset fra det højere areal lige i starten) og
dertil er der slået et pænt stykke på den udvendige side af hegnet.
4.b. Der er ryddet pilebuske
4.c. En væltet tjørn er savet op
4.d. Et par tjørnebuske og egetræer er fældet overfor fugletårnet
4.e. Det er hensigten, at vi udvider det areal, hvor der skal høstes hø til næste år, således at hele
det lavtliggende indhegnede område slås. Denne øvelse vil være lettere som følge af den
gennemførte slåning, der har fjernet de gamle stive stængler.
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5. Ture forår 2008
5.a. På trods af en fejl i annonceringen blev Fuglenes Dag et vellykket arrangement med 3 ture
fordelt fra solopgang til solnedgang. Det ene arrangement var et familievenligt
arrangement.

Publikumsfaciliteter og formidling
Der er ansøgt om midler til at bygge et skur til arbejdsgruppens grej og til de mange skoleklasser og
børnehaver der besøger søen. Vi forventer inden længe at få besked om, hvorvidt midlerne bevilges.
Såfremt der ikke kommer penge til et nyt skur, vil arbejdsgruppen selv opføre et skur som
udbygning af fårenes skjul.
Der opsættes i dette efterår et nyt og bedre bord/bænkesæt ved bålpladsen med udsigt over søen.
Det leveres af tømrer Hans Meilstrup.
Søren indkøber et par faste grillriste til bålpladserne. De leveres hos Anne i Trælløse, der herefter
koordinerer opsætning.

Naturpleje/Arbejdsopgaver (efterår og vinter)
Opfølgning på naturgenopretningsprojekt
1. Det afslåede tagrør inde i folden, skal rives sammen og afbrændes i et par mindre bål.
2. Pilebuske forsøges slæbt hen hvor de kan flises
3. Søren undersøger hos naboen Henrik N., om det er muligt at få adgang med en flishugger
via mark til det træ der er fældet og klippet ned overfor fugletårnet.
4. Brænde lægges i shelter
Forbedering af sti til skjul
Arbejdsgruppen ytrede et stort ønske om at få lavet en permanent løsning på de meget besværlige
strækninger af stien fra det gamle fugletårn og ned til det nye skjul. Fra Elise lyder meldingen, at
der er penge til indkøb af materialer til at lave de strækninger, som gruppen finder nødvendige.
Forbedret udsigt fra bålplads.
I løbet af efteråret vinteren udføres et mindre rydningsprojekt neden for bålpladsen ved
bord/bænkesæt. Formålet er at forbedre udsigten over søen, samt at udvide det lysåbnede engareal.
Der fældes:
1. en tjørn ved indgang til folden
2. et stort piletræ og 5 -10 birketræer neden for dette.
Nedskæring af opvækst vest for fugletårn
I 2004 fik vi ryddet et stort pilekrat lige vest for fugletårnet. Yderst mod vandet er det begyndt at
skyde lidt for kraftigt op. Disse skæres tilbage. Bemærk at området er meget sumpet, så færdsel skal
foregå med varsomhed.
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Det nye Skjul
1. Taget har slået sig og virker derfor utæt.
2. Der mangler en bænk i tårnet
3. Der er et øsnke om et par skamler til bøn, så de bedre kan kigge ud
4. Elise kontakter Hans Meilstrup om ovenstående
5. Der opsættes en folderkasse i tårnet og kasse/ skrivepult til en notesbog. Søren medbringer
en ny kasse til Anne
6. Opvæksten af tagrør ud for det nye skjul skal slås. Den buskrydder som for nogle år siden
blev indkøbt til Ravnstrup Sø forsøges hjemskaffet fra Tryggelev Nor, hvortil den har været
udlånt. Om muligt tager Allan den med til Sjælland, når han alligevel snart skal til
Tryggelev Nor.
Maskiner og grej
1. Henrik W. kører slåmaskinen op til Simona, hvis mand er fiks på fingrene og som derfor
formodentlig kan få maskinen til at virke igen.
2. Søren undersøger om der er penge til at købe en ny multimaskine til naturpleje og
vedligeholdelse af stier mv.
3. John indkøber majsgreb, til håndtering af afslået tagrør
Hassellund/ Stævningsskov
På den sidste del af naturstien lige inden gangbroen til det nye skjul starter findes et mindre område
domineret af hasselbuske. Henrik W. berettede, at der netop her findes orkidéen skov-hullæbe.
Søren foreslog arbejdsgruppen at gå i gang med et lille naturprojekt. Området lysnes, så det
hovedsagligt er hassel, der dominerer. Det betyder, at andre træer og buske fjernes. Hasselbuskene
stævnes i en rotation, så der med tiden opstår en lille lysåben hassellund. Hvis der laves flis, så må
den af hensyn til floraen kun spredes på stien og ikke i selve skovbunden.

Kalender
Ture
• 2/11 kl. 10:30 – 13:00
o Tur for børnefamilier med bålmad /drikke og tur til tårn/skjul. Simona laver plakat
til opsætning lokalt på skoler butikker m.m. Ingrid laver annoncering til
hjemmeside, lokale aviser/ugeblade og i DOF medier. Anne og Simona koordinerer
bålmad og drikke med resten af gruppen. Ingrid sørger for annoncering i lokale
medier og på Fugleværnsfondens hjemmeside.
• 1/3-2009 kl. 10:00-12:00
o Bert medbringer lokal kryddersnaps. Fugletur, hvor der kigges efter gæs og de første
forårsbebudere
Arbejdsdage
• 13/9, sammenrivning på eng
• 5/10
• 23/11
• Alle dage kl. 09:00
Næste møde
2/12 kl. 19:00 hos Bent på Ravnstrupvej
Tak for et godt møde ved Ravnstrup Sø!
Referent Søren Ferdinand Hansen

