Fugleværnsfonden d. 25-05-2012
Referent: Marie-Louise Olsen
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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
tirsdag den 22. maj 2012
Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F., Birte K. L., Charlotte S., Henrik W., Inger N., Poul Erik
W., Simona L. F., Torben L., Torben-Mikkel samt Marie-Louise Olsen (M-L) fra sekretariatet (FVF).
Afbud: Brian W., John B.
I øvrigt manglede: Hans H., Leif J.

Vi mødtes i reservatet ved shelteret i strålende sol. Der var fyret op i bålet til cowboy-kaffe, og flere
lækre kager samt brød blev serveret; en sand hyggegruppe fuld af energi og entusiasme. Mange
tak for det.
Inden vi gik i gang med dagsordenen, gik vi på besigtigelse i reservatet. Henrik W. førte an, og vi
drøftede blandt andet muligheden for at fortsætte stien forbi fugleskjulet og syd ud af reservatet (se
kort).

Figur 1. Gul = ny sti, hvid = eksisterende sti
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1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder

Handling

Udført

Renovering af tårn

X

Hævning af dør i skjul ved sø
Trappe til den nye udsigtsbænk
Flishugning af buske fældet i
hassellund og ved udsigt

X
X

Vedligeholdelse af stier (slåning)
Beskæring af eg, der tager udsigten fra
tårnet
Nedskæring af pileopvækst
Reparation af græsslåmaskine

X
X

Ikke
udført

X

Løbende
opgaver
X

X

Bemærkning
Trappetrin
renoveres
nederst og
øverst

Når bunkerne
med kvas er
store nok
gennemføres
flishugningen

X

X

X
X

Maskinen er
muligvis så
slidt, at der
skal købes en
ny

2. Naturrum
M-L orienterede om det nye formidlingstiltag kaldet Det Mobile Naturrum. Konceptet er udviklet og
støttet af Friluftsrådet. Allan Gudio har besluttet, at det skal have ”premiere” ved Ravnstrup Sø,
hvor det skal stå i ca. 6 mdr., inden det rykker videre til næste reservat.
Naturrummet kommer i moduler, og arbejdsgruppen bedes hjælpe med at få det samlet. Der er
efter mødet kommet en tilladelse fra Næstved Kommune til at opstille Naturrummet, så det
forventes at blive sat op i løbet af sensommeren. Allan er ved at udvikle det interiør, der skal være
i rummet. En fra gruppen foreslog en hængekøje – en sjov idé.

Figur 2. Sådan ser Naturrummet ud.
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3. Hegn og får
Fårene skal snart klippes. Henrik W. har lagt en besked på Mick fåreklippers telefonsvarer.
Henrik overvejer at aflive de gamle får og starte en yngre besætning, som kan sætte lam.
Der slås jævnligt under hegnet, så det er fuldt strømførende.
4. Udvidelse af sti mod syd
Ved vores besigtigelse blev det besluttet, at gruppen så småt begynder at skære den kommende
sti fri for væltede træer og buske. Dette vil blive en løbende proces.
5. Høslet
Mandag den 25. juni er aftenen, hvor leerne svinges. Hvis der mangler leer, kontaktes M-L senest
en uge før. Bent K. er tovholder for leslåningen og sørger for, at leerne er skarpe.
Sandsynligvis deltager Peter Friis Møller fra Fugleværnsfondens bestyrelse i høslettet.
6. Overvågning og ringmærkning
Der ringmærkes mellem 10-12 gange ved Ravnstrup i år af ca. fire forskellige ringmærkere.
Henning Heldbjerg er fortsat tovholder.
Overvågningen i reservatet følger fortsat det overvågningsprogram, der blev lavet i 2011. Det er
vigtigt at huske at taste ind i DOF-Basen.
7. Sommerens arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•

Høslet
Rydning af pileurt på p-pladsen
Slåning af stier og under hegn
Hassel stævnes (de 3 - 4 stk. som blev stævnet for 3-4 år siden)
Opvækst af pil holdes nede
Gangbroen: hønsenet sættes fast, hvor det har løsnet sig. Brædderne rettes op, hvor de er
blevet skubbet op af sten

OBS: se også skemaet pkt. 1 under løbende opgaver.
8. Kommende arbejdsdage
•

Onsdag den 6. juni kl. 10.00:

Bekæmpelse af pileurt og bjørneklo samt begynde slåning
under hegnstråd

•

Mandag den 11. juni kl. 18.00:

Slå stier og under hegnstråd

•

Lørdag den 30. juni kl. 10.00:

Stakning af hø samt aftale arbejdsdag i juli
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9. Kommende ture
•

Søndag den 3. juni kl. 03.00-05.00:

Nattergaletur

•

Søndag den 9. september kl. 10.00-13.00:

Høsttur

10. Eventuelt
•

Gruppen har solgt for 2000 kr. fuglepins og fuglekasser. Meget flot!

•

Charlotte vil gerne være tovholder på at udvikle et system for overvågning af flora og fauna
(alt det som ikke er fugl). Birte hjælper med dette. Hvis der mangler kort til at plotte
observationerne ind på, kontaktes M-L. Fugleobservationer skal fortsat ind i DOF-Basen.

•

Mikkel (Torben) ser gerne, at der bliver trykt en fuglestemmefolder som den på bagsiden af
folderen for Vaserne.

•

Henrik W’s mandagsture er meget populære med 50 – 70 deltagere. Det er reelt for
mange. Derfor overvejer han, at have to ture om ugen i næste sæson (mandage og
onsdage).

Næste møde er mandag den 20. august kl. 18:00 med grillmad
Tak for et godt møde.
Venlig hilsen Marie-Louise
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