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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Torsdag den 20. august 2020 

 
Til stede: Anne, Bent, Birthe, Brian, Henrik, Jørgen, Poul Erik, og Jørn fra sekretariatet 

Afbud: Hans, Inger og Torben M 

1. Siden sidst og udførte arbejder 

Kæmpebygen havde passeret Ravnstrup, og bålet blev startet, mens vi tog hul på de første par 

punkter. Kontaktlisten blev sendt rundt, der var ingen ændringer. 

 

Arbejdsgruppen er indstillet til Næstved Kommunes ny-

indstiftede Miljø- og Naturpris for 2020. Afsløringen af 

vinderen finder sted på Naturens Dag den 13/9. 

 

Der er nye fleecetrøjer på vej. Jørn tager dem med til 

næste møde. Anne samler størrelser ind fra gruppen og 

sender til Jørn/Hanne. 

 

Movia har haft en kampagne, hvor buspassagerer 

anbefaler steder. Ravnstrup Sø er i den forbindelse blevet 

promoveret. Jørn rundsender filmen, så alle har mulighed 

for at se den. 

 

Gruppen har holdt to arrangementer: 

Fuglekassearrangement før Corona og 

sommerfuglearrangement, hvor der kom 2½ deltagere. 

 

FVF har nu endnu et orkide-reservat: Majgøgeurten er 

indvandret fra naboengen. Desuden 

har vi fået håret judasøre, som 

udelukkende vokser på døde 

stammer af elm. Den blev fundet af 

Thomas Læssøe i februar, som 

desuden fandt flere rødlistede 

svampearter på samme tur. 

 

Naturreservatet har været særdeles 

velbesøgt under Corona, nogle er 

blevet tiltrukket af Movia-filmen. Det 

har betydet, at alt brændet, som 

Bent lavede i vinter, er blevet brugt 

af Corona-horderne. De mange 

mennesker begyndte at gå rundt om 
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søen, hvilket betød at rørhøgene gav op, og tårnfalkene flyttede fra falkekassen til en kragerede. 

 

Minken tog godt for sig i reservatet, bl.a. vandrikse og svanernes æg. Det lykkedes ikke at fange 

den, men den er tilsyneladende væk nu. Rotterne er muligvis også væk fra skuret. 

 

Hvepsevågen har endnu engang gravet hvepse op, denne gang på stien i skoven, så Henrik satte 

et skilt op, så folk kunne gå uden om de aggressive hvepse. 

 

Rådhusvinen er næsten væk godt hjulpet på vej af sultne får og tørke. 

 

Der har været afholdt møde om rekruttering af nye medlemmer til gruppen, og Jørgen har sat et 

skilt op om, at gruppen søger nye medlemmer. 

 

Udførte arbejder: 

 Der er taget høslæt og høet er stakket og spist 

 Stier er slået 

 Pil langs stien er skåret tilbage 

 Grejet er rengjort 

 Der er tyndet i tjørnen rundt om Bents Bænk 

 Skjulet er blevet minksikret 

 De to hegnspæle er skiftet 

 
2. Kommende arbejdsopgaver 
 

 Der er et hul, som skal lappes i taget på bålhytten 

 Der skal ryddes op i skuret 

 Gangbrædder og udvidelse af gangbroen med et ekstra bræt 

 Rydning af tagrør og dunhammer foran skjulet 

 Der skal skiftes brædder på Bamses Hus 

 Der skal skovles bag skuret 

 Rampe til skjulet 

 Beslag på gangbrædder 

 Der skal laves brænde 

 Henrik spørger kommunen, om de vil levere noget brænde 

 Hegnet om bålhytten skal vedligeholdes 

 Bord-bænkesæt ud af det gamle tårn 
 
3. Nedrivning af tårnet  
Gruppen har sat dagene 28-29/8 af til nedrivningen. Anne køber ind til frokost. Jørn vender lige 
tilbage med hensyn til om noget af fundamentet skal genbruges. Vi koordinerer videre vedrørende 
bortskaffelse af materialerne. 
 
4. Fuglefodring v/Henrik 
Henrik gentager sidste års succes med at starte fodringen tidligt, så der er masser af fugle til 
fuglefodringsarrangementet. Foderarrangementet gennemføres i en modificeret form, som tager 
højde for afstandskravet og uden pandekagebagning. Henrik spørger Henning, om han har lyst til 
at ringmærke igen i år. 
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5. Græsning 
Græsningen bliver ressourcetilpasset. 
 
6. Høslæt 
Høslættet blev gennemført på trods af varmen. Der bliver tænkt videre over muligheden for at 
udnytte næste års høslæt til rekruttering af gruppemedlemmer. 
 
7. Insekthotel-arrangement og opfølgning på brainstorm 
Der er blevet holdt to møder i arbejdsgruppen, som kom frem til to arrangementer med fokus på 
rekruttering: Fåreklipning (som i år blev aflyst pga. Corona) og sankning af efterårsmaterialer. 
Referatet fra arbejdsgruppens møde rundsendes efterfølgende. 
 
8. Forlængelse af stien mod syd 
SPOR-projektet under Landbrug & Fødevarer er interesseret i ideen med et skolespor, der 
formidler stiforløbet samt en forlængelse af stien mod syd. Jørn går videre med projektet og 
inddrager arbejdsgruppen i processen, når det er konkretiseret. 
 
9. Plejeplan (opfølgning v/Jørn) 
Jørn har ikke nået at gå igennem plejeplanen, så punktet udsættes til julemødet. 
 
10. Planlægning af arbejdsdage og møder 
 

Arrangementer: 

25. oktober kl. 10 – 13: Fuglefoder og ringmærkning (der bør skrives OBS vintertid i PM) 

22. november kl. 13 – 15: Sanketur 
 

Arbejdsdage: 

25. oktober kl. 9 - 13 (med foderarrangement 10-13) 

22. november kl. 11 - 15 (med rekrutarrangement 13-15) 

 
Næste møde: 
 
Julemøde tirsdag den 8. december kl. 18.00 
 
11. Evt. 
Der er et ønske om en mailgruppe, så man 
automatisk kan skrive til hele gruppen. 
 
Tak for et hyggeligt møde! 

 

Mange sensommerhilsner fra Jørn 

 

 

 


