Fugleværnsfonden, den 25. februar 2013
Referent: Carina Pilgaard

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
onsdag den 30. januar 2013
Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F., Birte L., Brian W., Charlotte S., Hans H., Henrik W.,
Inger N., Poul W., Simona L., Torben M., David E. samt Elise Frydensberg (EF), Søren Ring (SR) og
Carina Pilgaard (CP) fra sekretariatet (FVF).
Afbud: John J.
I øvrigt manglede: Torben L.

Præsentation af nye medarbejdere:
Søren Ring (Ibsen), biolog, er pr. 1. oktober 2012 ansat som afløser for Søren Ferdinand Hansen.
Carina Pilgaard, skov- og landskabsingeniør, er pr. 1. oktober 2012 - 30. juni 2013 ansat som
barselsvikar for Marie-Louise Olsen.
Søren står primært for den overordnede naturovervågning, den biologiske faglighed i forhold til
reservaterne og så nogle af de større projekter (fx Bøjden LIFE og arbejdet med at få Bøjden gjort
til IBA og fuglebeskyttelsesområde), mens Carina varetager den overordnede drift såsom
græsningsaftaler, slet og landbrugsstøtte.
Siden sidst
Den 6. oktober 2012:
Den 27. oktober 2012:

Den 27. januar 2013:

Egon Østergaard var på besøg i Ravnstrup.
Arbejdsdag: Dagen stod primært på bekæmpelse af invasive arter;
pileurt, bjerg-rørhvene og rådhusvin. Der blev taget godt fat, men
rådhusvinen er en sej krabat og bekæmpelse af de invasive arter er en
løbende opgave.
Tagrør omkring det sydlige skjul ved hvinande-kassen slået – sådan
Henrik! Tagrørene kan med fordel slås med undervandskratrydder igen
til foråret. Kræver 2 personer.

Naturrum
Der er opsat et såkaldt naturrum ved skoven. Formålet er fordybelse i naturen. Naturrummet er
finansieret af Friluftsrådet og skal stå i Ravnstrup ca. et halvt år, inden det skal videre til et af de
andre reservater. Det er planen, at naturrummet stadig er i Ravnstrup på den tid, hvor nattergal
og vandrikse kan opleves. Der mangler pt. formidling i naturrummet. Allan satte en planche op i
efteråret, men den er faldet ned. Den opsættes snarest igen. Til foråret bliver det muligt at låne
feltgrej i naturrummet, som bliver ledsaget af opgaver man kan downloade via QR-koder (mere
information herom følger).
Naturbaser
Det ene skur bliver til naturbasegrej, mens det andet fortsat er arbejdsgruppens. Arbejdsgruppen
kan også låne naturbasegrej, men husk at booke! Allan har sat en del feltgrej i skuret. Hvis
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arbejdsgruppen kan opsætte nogle hylder til FVF’s formidlingsgrej, vil Allan blive rigtig glad – det
står nu i papkasser og er meget rodet. Der er også nogle holdere til waders og net som vil være
rare at få sat op, hvis der er plads.
Multtoilet og bålhus
Helen Holm, naturvejleder i Næstved Kommune, arbejder på at få de nødvendige tilladelser til at
opføre bålhuset. Som det ser ud pt., vil kommunen ikke finansiere et multtoilet, men vi afventer
stadig sagsbehandlingen, som nok kan vare et stykke tid endnu.
Ny kontaktperson
Anne blev valgt som ny kontaktperson.
Inger efterspurgte mere opfølgning og systematisering omkring fugleovervågningen. Det blev
foreslået, at Inger kunne stå for en undergruppe i Ravnstrup, som fremover skal sørge for større
fokus på fugle- og naturovervågningen.
Ynglefugletællinger
En idé til bedre overvågning kunne være redekasser med geokodningspunkter eller reder med
webcam. Carina (FVF) undersøger muligheder. Hans tilbød at notere GPS koordinater på
eksisterende redekasser frem til Skt. Hans.
Søren (FVF) kommer fremover til at stå for koordineringen af ynglefugletællinger på FVF’s
reservater. Han afholder en tur i Ravnstrup i foråret for arbejdsgruppen med fokus på fugle- og
naturovervågning i reservatet. Dato udmeldes senere.
Se også vedhæftede bilag om floratjek-værktøj, som interesserede straks kan gå i gang med på
egen hånd. Husk endelig at indtaste jeres fugleobservationer i DOF-basen og at bruge FVF’s
fugleovervågningsprogram. Hvis I ikke har en elektronisk udgave af FVF’s fugleovervågningsprogram - må I gerne henvende jer til Søren.
OBS: FVF’s arbejdsgrupper er automatisk caretakere.
Udvidelse af stien mod syd
Elise (FVF) informerede om, at hun har løbende kontakt med Lars Malmborg fra Næstved
Kommunes naturafdeling om stien. Kommunen anser sagen for vigtig, så vi afventer yderligere
information, inden vi går videre med arbejdet med nedskæringen langs stien.
Ny folderkasse
Sekretariatet medbragte en ny folderkasse med “dryptud” og større rum til folderne, som evt. kan
opsættes i fugletårnet og fugleskjulet. Husk at splitten undertiden kan rystes løs – og så virker
kassen ikke optimalt. Man vipper de runde dimser af på siden og hiver så splitten ud og putter den
tilbage i hullet... En klud med lidt symaskineolie fjerner fedtfingre og beskytter kasserne. Er der
nogen, som orker at give kasserne en kærlig hånd to-tre gange om året – så sender vi en lille flaske
olie. Søren demonstrerede 
Fuglefodringsstationer
De næste tre år skal der opstilles tre såkaldte fuglefodringsstationer i FVF’s reservater. Der
udarbejdes folder og plancher om fuglefodring samt videoklip/QR-koder til projektet. Der bliver
opført en skærm/skjul så man kan se fuglene på tæt hold. Søren viste et foto af en noget
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forkromet løsning, og gruppen opfordres til at komme med forslag til en endelig udformning og
placering. Forslagene må meget gerne sendes til Allan, som er projektholder på fuglefodringsstationer. Gruppen har stolper klar. FVF leverer solsikkefrø og en rottesikret beholder til fuglefrø
placeres i skuret. Så hvis arbejdsgruppens medlemmer kan fylde op, når de kommer forbi, ville vi
blive glade, tak 
Adoptivklassen
Den gamle klasse, som har besøgt reservatet fra 0. klasse til 6. klasse, er stoppet. En ny er begyndt
– med flere forældre og søskende fra den tidligere klasse! Der er 8-10 forældre og bedsteforældre
med hver gang, kom gerne og oplev den fantastiske stemning, når eleverne er på besøg. Der var
besøg fredag den 1. februar 2013. Temaet var vinterfugle, og der blev lavet fuglefoder. Hvis
arbejdsgruppen en dag har lidt overskud, ville det være rart med et lille lager af brænde, der kan
bruges til arrangementerne.
Evt.
Ny navneliste udsendes af Hanne i forbindelse med referatet
Opdatering af naturplejekalenderen på hjemmesiden ønskes (Hanne)
Simona sender billeder (evt. via Dropbox) fra Ravnstrup til hjemmeside (Hanne)
Tak for et godt møde!

Japansk pileurt
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TIL OPSLAGSTAVLEN:
Kommende ture i 2013:
Alle turene er beskrevet på hjemmesiden.
Der er rekordmange ture ved Ravnstrup i år. Der har klart været et stigende antal gæster på
turene ved Ravnstrup de seneste år; en stor ros til arbejdsgruppen! Som noget nyt afprøver Allan
to formiddagsture i hverdage. Ved Nivå og Vaserne deltager der mange på hverdagsturene, det
bliver spændende at se, hvordan det vil gå ved Ravnstrup Sø.
Mød endelig op, fortæl om turene til andre og bak op om de mange ture 
Kommende arbejdsopgaver og datoer i foråret 2013:
Datoer i foråret 2013:
Lørdag den 23. februar kl. 10.00: Arbejdsdag
Lørdag den 16. marts kl. 10.00: Arbejdsdag
Lørdag den 20. april kl. 9.00: Arbejdsdag
Onsdag den 22. maj kl. 18.30: PLANLÆGNINGSMØDE i reservatet
Mandag den 24. juni kl. 18.00: Høslet
Søndag den 30. juni kl. 10.00: Stakning
Opgaver i foråret 2013:
Opsætning af ny folderkasse samt vedligehold af denne og de gamle
Flytning af gammel folderkasse til skjul/tårnet
Indkøb af beholder til fuglefoder (til fuglefodringsstationen). Evt. en blå rottesikker plasttønde,
som kan købes brugt for en slik på DBA, fx 30 liters med skruelåg og to bærehåndtag:
http://www.dba.dk/fodertoende-30-ltr-fodertoe/id-89364851/
Opsætning af hylder og holdere til waders i skuret. Anne undersøger mulighed og snakker
med Allan.
Lille lager af brænde til Allans adoptivklasser.
Den nuværende trampesti er glat to steder før fugletårnet og enkelte brædder er skrå.
Gruppen undersøger priser på nye materialer (brædder samt flis) og melder tilbage med en
pris til sekretariatet.
Gangbro: Stor sten fjernes ved skjul.
Invasive arter bekæmpes fortsat; pileurt og rådhusvin samt fjernelse af pil.
Slåning af tagrør ved skjul samt bjergrørhvene.
Høslet og stakning aftales nærmere på planlægningsmødet i maj.
Påbegyndelse af Floratjek.
Husk at gemme kvitteringer og give/sende dem til sekretariatet (Carina), så I kan få jeres udlæg
refunderet.
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