Referat af møde i arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø d. 6/5-2008
Der var et godt fremmøde på trods af den manglende indkaldelse fra fuglenes hus.
Heldigvis havde Simona brugt mailing listen, som havde vist sig effektiv.
Reservatet fremstod smukt og i fantastisk fin stand med flotte stier, velholdte og
velplacerede fuglekasser. En fornøjelse og et godt udstillingsvindue for fuglesagen.

Deltagere:
Anne, Bent, Bert, Birgit, Birte, Hans, Hans Peder, Henrik M., Henrik W., Poul Erik,
Simona.
Afbud fra: Brian, Nina, Peter, Peter V. og Ulla.

Aktiviteter siden sidste møde
Arbejdsgruppen har i løbet af vinteren fjernet pil neden for Torbens græsningsfolde,
ryddet en masse træ inde i græsningsfolden, lavet flis og bragt det ud på lange
strækninger af stien, ryddet frølommer i rørskoven, slået kyllingenet på gangbroerne
og bygget mindst 18 nye fuglekasser, som sammen med de kasser reservatet fik i
gave fra DOF Storstrøm er blevet hængt op.
Flot og imponerende arbejde!

Skur
Der er et akut behov for et redskabsskur, da der er kommet nye ejere af kælderen på
Ravnstrup. Henrik W. foreslog derfor en simpel tilbygning bag på fårehuset. Anne
kan skaffe nogle fliser til et simpelt gulv. Henrik W. indkalder via mail til
arbejdsdage på dette projekt, når han har indkøbt materialerne.
Simona sender en mail til Henrik med oplysninger om den konto, som
DOF/Fugleværnsfonden har hos Medings Byggemarked.
Søren fortalte, at der er søgt om støtte fra en pulje i Skov- og Naturstyrelsen til et skur
(ca. 39.000,-kr).
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Der var enighed om, at dette bare ville skabe en luksus situation, såfremt disse penge
bliver bevilget.

Båludstyr
Anne lovede at undersøge hvad et godt bålpladsudstyr vil koste.
Henrik W gjorde opmærksom på, at der findes en god flytbar grill i kælderen på
Ravnstrup.

Grøn Plan Næstved Kommune
Fugleværnsfonden har indsendt et høringssvar til idéfasen for den kommende grønne
plan i Næstved Kommune. Vi fokuserede på følgende:
1) Fremtidssikring af områdets fredede løvtræsbevoksninger
a) Undersøge om der kan laves et skovrejsningsprojekt for at sikre
løvtræsbevoksningerne for eftertiden
b) Rådgivning til lodsejere om mulighed for skovrejsning
2) Friluftsliv
a) Udbygning af det nuværende stisystem:
i) Undersøge muligheden for en gennemgående natursti fra P-plads på
Ålehusvej til Trælløsevej med P-plads i begge ender
ii) Afdække muligheden for forbindelse via trampestier og markskel til
Trælløse eller Herlufmagle
b) Etablering af økobase (grejbank) til frivillige naturplejegrupper,
skovbørnehaver og skoler
3) Sikring af naturværdier i engområder
a) Støtte til kratrydning på privat jord
b) Pleje af ekstremrigkær
c) Sikring af fortsat græsningsdrift
d) Indgåelse af MVJ aftaler omkring afgræsning, ændret afvanding med henblik
på at sikre naturindholdet og for at sænke tilførsel af næringsstoffer
4) Bekæmpelse af mink
a) Fuglelivet i Ravnstrup Sø er stærkt påvirket af en stor minkbestand. Der bør
iværksættes en bekæmpelseskampagne med rådgivning til private lodsejere

Ringmærkning:
Igen i år foregår der ringmærkning ved Ravnstrup Sø. Der mærkes på 12 datoer fra 1.
maj og til slutningen af august. Datoerne er endnu ikke fastlagt, idet ringmærkeren
kan placere datoen inden for 10 dages intervaller. Er man interesseret i at være med
en morgen, kan man sende en mail til henning.heldbjerg@dof.dk , som vil kunne
oplyse om hvem, der ringmærker i de enkelte perioder.
Første ringmærkningsdag den 1. maj resulterede i 33 fugle, hvoraf 10 var genfangster
fra tidligere år.
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Ture
Der afholdes 4 fuglestemmeture i år ved Henrik W. og Allan Gudio. To af turene er
allerede afholdt, men der resterer 12/5 og 19/5, begge dage kl. 19:00 - 21:30.
Henrik W. er alene om turen d. 12/5 og da der muligvis kan dukke flere op end
sædvanligt, lovede Anne og Birte at møde op og hjælpe Henrik, hvis det skule vise
sig nødvendigt.
Fuglenes Dag - søndag den 25. maj.

Der er linet op til at en virkelig imponerende fuglenes dag ved Ravnstrup Sø.
Fuglenes Dag skal ved Ravnstrup Sø i år opfattes som netop fuglenes DAG, idet der
stort set er aktiviteter den udslagne dag.

Programmet er som følger:
03:30 nattergaletur, hvor vi oplever natten blive til dag, og reservatets mere end 40
fuglearter giver lyd. Samtidig vil ringmærker og biolog Henning Heldbjerg åbne sine 10 x
10 meter net, der som led i et videnskabeligt ringmærkningsforsøg nu på 3. år opstilles
på lokaliteten, og når det lysner, vil vi se, hvad Henning får i sine net.
Kl. 10.30 er der igen aktivitet, hvor arbejdsgruppen inviterer til familiearrangement ved
reservatets store shelter og bålplads. Vi ser ringmærkning inden der lukkes for dagen, vi
bager snobrød over bål og går tur i reservatet.
kl. 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.

Arbejdsgruppen er altså vært for en familiefugletur om formiddagen. Vi aftalte
følgende:
Simona laver opslag til lokal annoncering som opsættes på skoler, brugsen m.v.
Bålmad:
Snobrød
popcorn (grej via Anne)
Drikkelse: Kaffe og saftevand (Poul Erik?)
Henning vil vise fugle frem fra ringmærkningen og ellers er der vel en almindelig
familievenlig fugletur i reservatet med guider fra arbejdsgruppen.

Hjemmesiden
Simona har fået positiv respons på de indlæg hun har lagt på hjemmesiden. Det vil
være godt at få synliggjort de mange aktiviteter der foregår i regi af arbejdsgruppen.
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En form for en aktivitetskalender ville være en god ting, så gruppen selv kan holde
styr på arbejdsdage og så udenforstående kan se, at der sker noget og måske blive
inspireret til at være med.
Sidste nyt (07/5) er at kalenderen faktisk er ved at blive programmeret og at den
muligvis allerede vil være aktiv fra næste uge. Når den er klar gives der besked til
arbejdsgruppen.
Arbejdsdage
• 8/6 kl. 09:00. Slåning af stier. Medbring ørnenæb, hæksakse m.v.
• 1/7 kl. 18:00 Høslæt. Slåning af engen. Pølser (Henrik W køber hos Eddie)
og Poul Erik har kartoffelsalat og brød med
o Søren leverer leer og river men tag gerne en høtyv med, hvis der
gemmer sig en sådan i skuret.
• 6/7 kl. 10:00. Stakning af hø Pølser og kartoffelsalat som ovenfor. Medbring
høtyve og presenning.
• 17/8 kl. 09:00: Vedligeholdelse af stier m.m.
Henrik W. indkalder efter behov via mail-listen til slåning af stier i løbet af
sommeren (juli), da erfaringer viser at der kan være et stort behov.
Evt.
Der afholdes muligvis en såkaldt bidragydertur til Ravnstrup Sø i juni. Turen er et
tilbud til dem, der støtter Fugleværnsfonden økonomisk. Fugleværnsfondens
personale er guider, men medlemmer for arbejdsgruppen må meget gerne dukke op.
Nærmere information følger.
Henrik M. opfordres til at få forhandlet en afregningspris for den slåmaskine
reservatet har lånt et par sæsoner.
Bert serverede en spændende Mosebølle snaps fra Holmegårds mose. Tak for den
oplevelse.
Med venlig hilsen og tak for et fint møde

Ref / Søren Ferdinand Hansen

