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Fugleværnsfonden den 23. august 2013 

Referent: Marie-Louise Olsen 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

onsdag den 21. august 2013 

 
Til stede: Anne K., Bent K., Birte K., Charlotte S., David E., Hans H., Henrik W., Inger N., Poul Erik 

W., Torben-Mikkel, samt Marie-Louise(M-L) fra sekretariatet. 

 

Afbud: Brian W., Bert C. Birgit F. Torben L. 

 

I øvrigt manglede: John B. 

 

Vi mødtes i reservatet i det nye flotte bålhus. Lotte havde lavet lækker mad, og der var fyret op i 

bålet til cowboykaffe og flere lækre kager. 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Græs er slået langs stien, kratrydder repareret, bjørneklo bekæmpet, brædder ryddet op ved 

bålhytten, høslettet med le, floratjek udført, hylder sat op i skuret, led ind til bålhytten er lavet, så 

fårene ikke bruger det som læskur, pileurt ved p-plads bekæmpet, bænken ved udsigten er skruet 

fast. Ni nye beboere er flyttet ind, nemlig ni friske får. 

 

2. Det Mobile Naturrum 

Naturrummet står som bekendt i Ravnstrup-reservatet. Gruppen beretter, at de ikke har set nogen 

bruge det endnu, men borde og stole står der stadigvæk. Udstyr til at fange vandinsekter med skal 

stå i Naturrummet, det ender dog ofte oppe ved Økobasen. Gruppen bedes fragte udstyret tilbage 

til Naturrummet, når det sker, og de alligevel skal den vej forbi. M-L hang en planche op i 

naturrummet med QR-koder, som henviser til en række videoer af Allan (naturvejleder i FVF). 

Gruppen spurgte om, Naturrummet skal evalueres. I så fald har gruppen nogle input. Naturrummet 

skal kun stå ved Ravnstrup midlertidigt, da det er det, kommunen har givet tilladelse til.  

 

3. Udvidelse af sti mod syd. 

Gruppen kan så småt begynde at skære den kommende sti fri for væltede træer og buske. Dette 

vil blive en løbende proces.  

Når folk fra arbejdsgruppen bruger motorsav skal de iføres sikkerhedsudstyr. M-L har købt og 

sendt to sæt sikkerhedsudstyr til gruppen via Anne. Udstyret skal opbevares i grejskuret i 

reservatet.  

 

4. Overvågning  

Inger berettede at ynglefugledata fra 2012-13 er afrapporteret og indtastet. De fra gruppen, som 

laver overvågningsopgaver, har forslag til ændringer i FVF’s overvågningeprogram specifikt for det 

skema, der hører til Ravnstrup Sø. Søren Ring fra sekretariatet står for overvågningen og 

modtager gerne gode forslag til ændringer i takt med at overvågningegruppen får flere og flere 

erfaringer. 
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Fugleværnsfonden den 23. august 2013 

Referent: Marie-Louise Olsen 

 

5. Kommende arbejdsopgaver 

 

 Brædder skiftes eller rettes op på gangbroen 

 Nye brædder på fugletårn og ny lås til lågen i tårnet 

 Planlægning af redekasser og rengøring af redekasser inden frost (mejsekasser) 

Mikkel er i proces med at lave nye kasser. 

 Sten under broen (Anne) 

 Tag på toilet 

 Sten på p-plads 

 Hø fjernes fra høengen (er allerede gjort) 

 Anne kontakter Helen for at finde ud af, hvordan vi får bålhytten til at ”trække mere” således 

at rummet ikke periodevist bliver så røgfyldt. 

 Opvækst af ahorn/ær fældes og saves til brænde eller flises. Især det ahorn som skyder op 

i udsigtskilen. Generelt skal alt ahorn i reservatet holdes nede, da det frøspirer meget let. 

Det undersøges om vi kan låne Torbens flismaskine. Hvis ikke, så lejes en maskine. 

 Fortsat bekæmpelse af pil 

 Tagrør i ”Sørens vandhul/pædagog-lommen” skæres løbende helt ned under vandspejlet. 

 Tagrør rundt om fugleskjulet slås ned. 

 Beskæring af træer, der tager udsigten fra fugletårnet 

 Folderkasserne ved p-pladsen fyldes jævnligt op. 

 

6. Kommende arbejdsdage 

Søndag den 15. september kl. 9.00 

Søndag den 6. oktober kl. 9.00 

Søndag den 17. november kl. 10.00 

 

7. Kommende ture 

Søndag den 8. september kl. 10.00: Indvielse af Naturbase 

Søndag den 27. oktober kl:10.00: Fuglefodringstur med Allan 

 
8. Eventuelt 
 

 Ved indvielsen den 8. september deltager Elise (direktør i FVF) og Henrik Knuth-Winterfeldt 

(FVF bestyrelse) 

 M-L undersøger muligheden for et Natur- og Miljøprojekt for at få eftergræsning på blandt 

andet høengen. 

 

Næste møde mandag den 3. december kl. 18.30 hos Bent 

 

Tak for et rigtigt godt møde med højt humør. 

 

Venlig hilsen Marie-Louise 


