Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
tirsdag den 30. august 2011
Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F., Birte K. L., Brian W., Charlotte S., Henrik W., Inger N.,
John B. J., Leif J., Poul Erik W., Simona L. F., Torben L., Torben-Mikkel.samt Søren F. Hansen fra
Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Hans H.

Vi mødtes kl. 18 foran shelteret, hvor bålet havde været tændt, så der var perfekte grillgløder.
Der blev disket op med flere forskellige tærter, salat, foccacia m.m. Meget velsmagende og
hyggelig måde at indlede mødet på. Tak for det.
Deltagere
Alle mand var mødt frem på nær Hans H, der desværre havde meldt afbud pga. sygdom.
Der er bare flot!
Revideret navneliste udsendes med referatet.

Nyt fra naturen
Flere fine sommerfugle er set i løbet af sommeren. Iris og i forbindelse med stakning af hø en
sørgekåbe. Poul Erik må gerne sende foto af iris til Søren.
Det har været et godt år for sivsangeren, hvor tre syngende hanner er hørt. Rørhøgen forsøgte at
yngle i rørskoven, men den opgav. Svanerne har i skrivende stund tre levende unger, mens de to
par gråstrubede lappedykkere har mistet deres unger henover sommeren.

Renovering af tårn
I august måned er tårnrenovering påbegyndt med Leif som ankermand. Der er en del rådne
brædder i tårnet, og kun frontsiden er repareret på indvendig side. De øvrige sider skal have
samme omgang. Også de øverste håndlister er medtagede, men der planlægges en løsning med
brug af aluminiumsinddækning, som Simonas mand kan lave.

Udbrændt ellert på P-plads
Der er desværre dumpet en udbrændt ellert på vores p-plads. Simona og Anne har haft fat i
politiet. De kan ikke finde ud af, hvem der ejer den, og derfor påhviler det desværre FVF at
bortskaffe vraget.
Henrik tilbød at kontakte skrothandler (Dupont) med henblik på afhentning.
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Høslæt
Høslættet blev gennemført som planlagt i slutningen af juni med ophængning af hø på ryttere den
3. juli.
På trods af sommerens syndflodsagtige regnmængder er det lykkedes Bent at bjerge 2/3 af høet
som brugbart enghø. Høet er placeret i høladen ved indgangen.

Får
Fårene er blevet klippet.
Pga. regler om krydsoverenstemmelse er Fugleværnsfonden blevet advaret imod at have en
dyrebesætning, da det kan koste Fugleværnsfonden en del af vores landbrugsstøtte.
Hele arbejdsgruppen understregede, at fårene er af stor betydning for Ravnstrup reservatet, og at
det vil være et stort tab for området, hvis fårene ikke længere hjælper med at holde græs og urter i
skak.
Henrik tilbød derfor at overtage det formelle ejerskab på dyrene. Fugleværnsfonden er indstillet på
fortsat at betale evt. udgifter i forbindelse med fårene (evt. udgifter til dyrlæge, øremærker m.v.).
Nogle af fårene mangler et eller flere af deres øremærker. Henrik fremsender en oversigt til MarieLouise, som sørger for at der bliver bestilt nye.
Marie-Louise iværksætter samtidig de nødvendige procedurer omkring overflytning af fårene til
Henrik Wejdling, således at Henrik blot skal skrive under på de nødvendige papirer.

Insekthotel
Det insekthotel, der blev bygget i 2010, er mere eller mindre ødelagt og trænger til en kærlig hånd.

Støtteordning ”Familieskovturen”
Simona har fundet en støtteordning hos Naturstyrelsen, hvor borgere kan foreslå relevante
friluftsaktiviteter under overskriften ’familieskovturen’.
På tidligere møder i arbejdsgruppen har vi drøftet, at der mangler et såkaldt multlokum i nærheden
af shelteren. Det vil øge anvendeligheden af shelterpladsen væsentligt og være nyttigt i forbindelse
med arrangementer.
Det er arbejdsgruppen. der skal stå som ansøger, da ordningen er rettet mod borgere.
Ansøgningsfristen er den 1. oktober.
Den 7. september kl. 20.00 afholdes der en skrivecamp hos Henrik Wejdling, hvor der forfattes en
ansøgning. Fugleværnsfondens sekretariat vil gerne være behjælpelig i processen med korrektur,
udarbejdelse af kort etc. Men det er arbejdsgruppen, der i sidste ende indsender ansøgningen.
Simona vil sende en mail rundt til arbejdsgruppen op til denne skrivecamp.

Folderkasser
De fremsendte dryptude passer ikke til folderkasser. Iben bedes fremsende nogle, der passer.
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Ringmærkning
En græshoppesanger er blevet ringmærket, ligesom en ung sortmejse var et lidt bemærkelsesværdig fangst. Arten blev fanget i pilesumpskoven, men er normalt helt knyttet til nåleskov. Der er
også fanget en ung træløber, der har været meget vanskelig at bestemme. Det er muligvis en
korttået træløber.
Arbejdsgruppen har været glad for, at Iben har udsendt mail/SMS, når hun vidste, at der ville finde
ringmærkning sted den efterfølgende morgen. Ingen fra gruppen har dog kunnet deltage –
desværre -, men der blev udtrykt interesse for at modtage disse beskeder også i fremtiden.

Arbejdsopgaver
• Renovering af tårn fortsætter
• Hævning af dør i skjul ved sø (eller evt. skal der saves af forneden)
• Trappe til den nye udsigtsbænk
• Flishugning af buske fældet i hassellund og ved udsigt
• Vedligehold af sti (slåning)
• Beskæring af eg, der tager udsigt fra fugletårnet
• Nedskæring af pileopvækst på stykket neden for hestefolde
• Reparation af græslåmaskine

Kommende arrangementer
•

Naturens dag søndag den 11. september: Simona, Anne og Henrik Wejdling deltager.
Der opfordres til at flere fra arbejdsgruppen er med. Send gerne en besked til Simona.
Simona har modtaget info materiale fra Naturens Dag sekretariatet, som kan bruges til
ophængning lokalt som reklame for arrangementet.
Arrangementet bliver et familiearrangement med snobrød, cowboykaffe og fugletur.
Ingrid udsender pressemeddelelse og sætter det på FVF´s hjemmeside.

Arbejdsdage
• Onsdag den 7. september kl. 10.00
• Søndag den 2. oktober kl. 9.00
• Onsdag den 12. oktober kl. 10.00
• Lørdag den 12. november kl. 9.00

Tak for et godt møde.
Venlig hilsen Søren Ferdinand Hansen (referent).
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