Referat	
  af	
  møde	
  i	
  Arbejdsgruppen	
  ved	
  Ravnstrup	
  Sø	
  
tirsdag	
  den	
  3.	
  maj	
  2011	
  

	
  
Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birte K. L., Hans H., Henrik W., Inger N., Leif J., Poul Erik W.,
Simona L. F., samt Søren F. Hansen og Marie-Louise Olsen fra Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Brian W., Charlotte S., Torben L., Torben-Mikkel.
Øvrige fraværende: Birgit F., John B. J.

Stor	
  tak	
  til	
  Bent	
  for	
  husly,	
  kaffe	
  mv.	
  –	
  sådan	
  i	
  sidste	
  øjeblik!	
  
	
  

Nyt	
  fra	
  sekretariatet	
  
Præsentation af Marie-Louise Olsen, som er nyansat i Fugleværnsfonden. Marie-Louise er uddannet
skov- og landskabsingeniør og skal arbejde med drift og naturpleje på reservaterne. Marie-Louise er
bl.a. også dygtig til at slå med le, og enten hun eller Søren vil derfor hjælpe med høslættet.
Fugleværnsfondens sekretariat ’servicerer’ i øjeblikket 11 frivillige arbejdsgrupper, og det er i
skrivende stund ikke besluttet, om rollefordelingen blandt medarbejderne i sekretariatet omkring
grupperne skal ændres.
Iben Hove Sørensen, biolog og naturvejleder, er vikar for Allan indtil 1. november. Iben skal blandt
meget andet arbejde med den skoleklasse, der har adopteret Ravnstrup Sø, lige som hun vil deltage i
ringmærkningen.

Udførte	
  opgaver	
  siden	
  sidste	
  møde	
  
•

•

•
•
•
•

Rydning af udsigt, så der allerede fra starten af naturstien kan opnås et landskabskig ned
over søområdet. Der er opsat en bænk. Endnu resterer der en del flishugning, men dette
foretages først efter ynglesæsonen 2011.
Der er lavet et nyt stykke gangbro, så strækningen med gangbro nu slutter ved indgangen til
skoven. Gangbroen er flot lavet, men vi talte om, at den muligvis skulle have haft et tredje
bræt.
Der er ryddet tagrør foran skjulet i vandkanten (forslag til navn ”svaneskjulet”).
Hassellunden er blevet yderligere stævnet og fremstår indbydende lys inden turen ud i den
mørke pileskov mod svaneskjulet.
Økobasen er udvidet med en sektion til brænde, således at fårene nu kan bruge det tidligere
brændeskur. Der er lagt fliser i bunden og lavet en spærring for fårene.
Anne har nedstøbt sten ved bålplads ved shelter.

Afholdte	
  ture	
  
Familietur: Den blev en kassesucces med 60 deltagere. Arrangementet bød på følgende elementer:
Guidet fugletur, bålkaffe med kage og snobrød samt muligheden for at bygge en fuglekasse. Mikkel
havde lavet et meget stort forarbejde med arbejdstegninger og udskåret træ til flere forskellige typer
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af fuglekasser. Mikkel har selv efterrationaliseret og foreslået et mere simpelt koncept, da gæsterne
havde svært ved at holde styr på de forskellige kassetyper. Simona foreslog desuden, at der bør
indføres en form for betaling (f.eks. 25 kr.), da enkelte ’grådige’ havde svært ved at styre, at de
gratis kunne bygge en fuglekasse. De tredive af deltagerne kom via Tybjerg landsbyforening, som
er en aktiv forening, der reklamerer via et link til reservatets hjemmeside.
Arrangementet er en overvældende succes. Dette skyldes bl.a. den meget fine annoncering i lokale
medier. Arbejdsgruppen udtrykker stor ros til Ingrid for dette arbejde med pressemeddelelser m.v.
Påsketur: 17 deltagere
Tidlig april tur: 20 deltagere

Foredrag	
  i	
  DOF	
  Storstrøm	
  
Henrik Wejdling og Simona afholdt i januar et foredrag i DOF Storstrøm om Ravnstrup Sø og
arbejdsgruppens virke. Der var ca. 20 tilhørere. Henrik fremviste en del af Powerpoint fra
foredraget, og alle syntes, at det så meget overbevisende ud. Simona foreslog, at Fugleværnsfonden
brugte IT værktøjet Dropbox, så arbejdsgrupperne kan dele f.eks. præsentationer med hinanden,
låne slides eller bare blive inspireret. Man kan få adgang til foredraget ved at sende en mail til
Simona.

Diverse	
  
Der er to naboejendomme til salg ved Trælløse, heraf en naboejendom ligger direkte til reservatet
(Klaus Koustrup).
Birte gjorde opmærksom på, at vi tidligere har diskuteret behovet for et såkaldt mult lokum. Søren
anerkender, at der er et stort behov, og vil i samarbejde med Elise undersøge mulighederne for at
der kan opføres et sådant toilet.

Fugletælling	
  
Inger fortalte om det nye overvågningsprogram og seminar på Trente Mølle, hvor også Mikkel
repræsenterede arbejdsgruppen. Indtil videre har Inger talt fire gange og kunne berette om et
ynglepar af rørhøg samt sivsanger. I forbindelse med indtastning i DOF basen opstår et problem,
idet basen svarer at lokaliteten er ugyldig (Marie-Louise kontakter Henning Heldbjerg).
Der er behov for, at der laves et kort med fuglekasserne indtegnet for at følge ynglesucces. Brian
har tidligere tilbudt at registrere GPS koordinater på udvalgte kasser. Kasserne bør desuden
forsynes med et synligt nummer. Disse oplysninger vil ifølge Henning Heldbjerg også være
værdifulde for ringmærkningsprojektet.

Ringmærkning	
  
Teamet består i år af Henning Heldbjerg, Iben Hove, Michael Fink, Rune Bisp og Jørn Lennart L.
Arbejdsgruppen vil gerne orienteres (evt. vi sms) om datoerne for ringmærkningen, så de har
mulighed for at følge projektet. (Iben sende besked til Simona?)
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6. maj afholdes offentlig tur om ringmærkning. Også denne har opnået fortrinlig pressedækning
(bagsiden af Sjællandske).

Konto	
  i	
  byggemarked	
  
Anne spurgte, om det er muligt at flytte konto fra Medings tømmerhandel til Birksted. Anne
kontakter Byggemarkedet Birksted vedr. mulighederne. Hvis der er brug for et brev fra
Fugleværnsfonden, kontaktes Søren.

Kommende	
  opgaver	
  
Fårene skal klippes. Marie-Louise hjælper Henrik med at få kontakt til ny fåreklipper (i skrivende
stund mandag d. 9/5 er fårene ved at blive klippet)
Dør i skjul hæves, så der kan lægges kyllingenet på gangbro helt op til døren.
Renoveringen af gangbroen skal fortsætte i den kommende vinter.
Sti og trappe ved ny bænk. Der skal slås en sti til den ny bænk lige som der skal laves en simpel
trappe fra bænken og ned ad skrænten. Der er nogle lærkebrædder til rådighed, der kan anvendes.
Flishugning af fældede buske m.m. fra udsigtstracé og hassellund.
Høslæt: foretages den 28/6 kl. 18:00 (slåning) og d. 3/7 kl. 10.00 (ophængning på ryttere). Anne
står for indkøb af grillpølser og brød.
Flytning af hørytter. En af de gamle høryttere er havnet på den anden side af Hedebækken, hvor den
lige i øjeblikket ikke gør nogen form nytte. Den skal flyttes tilbage til høengen.
Folderkasserne på P-plads skal have monteret en dryptud. Marie-Louise fremsender.
Slåning under hegn: Bert og Poul Erik
Den gamle græsslåningsmaskine virker ikke. Poul Erik bedes undersøge, hvad en passende
maskine koster, der kan slå stien fra P-plads til bålpladsen.
Tårnet trænger til yderligere en kærlig hånd. Leif laver en plan for renovering af tårn. Selve arbejdet
udføres d. 14/8. Simonas mand kan evt. bukke inddækning i metal til gelænder. Anne indkøber
materialer efter anvisning fra Leif.
Tak for jeres store arbejde – og for et godt møde!
Venlig hilsen
Marie-Louise Olsen og Søren F. Hansen (referent).
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Kalender	
  Ravnstrup	
  forår	
  2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  
Arbejdsdage
Onsdag 11. maj kl. 10:

Simple trappetrin fra udsigtspunkt, flytning af hørytter

Mandag 6. juni kl. 19:

Arbejdsaften med slåning af sti og under hegn

Onsdag 22. juni kl. 10:

Slåning af stier og evt. under hegn

Søndag 14. aug. kl. 9-16: Renovering af tårn
Høslet
Tirsdag 28. juni kl. 18:

Høslet (slåning)

Søndag 3. juli kl. 10:

Ophængning på ryttere

Ture
Fuglestemmeture:

Mandage i maj kl. 19-21. Sidste tur er den 23/5

Søndag 15. maj:

Tur for spejderne i Glumsø

Søndag 29. maj:

Fuglenes dag kl. 03.00-05.00 og igen kl. 19.00-21.00

Søndag 11. sept.:

Høsttur på Naturens dag kl. 10-13
Der skal være obs på, at turen skal med i den centrale annoncering af
Naturens Dag (hvem?)

Arbejdsgruppemøder

•

Tirsdag 30. august i reservatet kl. 18.00 m. grillmad

•

Tirsdag 6. december kl. 19 hos Bent
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