Referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Stormengene
Mandag den 20. juli 2020
Til stede: Flemming, Jan, Lars, Marit, Verner, (Morten) samt Emilie (ENS fra sekretariatet)

Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde, velkommen til Verner og Lars, der er nye i gruppen.
Efterfølgende stod den på en fælles besigtigelse af arealerne, hvor Morten, vores nye kvægholder, deltog.
Her så vi blandt andet nærmere på de arealer, der blev ryddet for hybenroser i sensommeren 2019 (se 3.a),
samt det nye tilkøbte areal (se 2).

Billeder fra besigtigelsen. Fra venstre, almindelig stedmor, hybenroserydninger og krageklo, med stor sikkerhed den mindre udbredte strandkrageklo.

1. Siden sidst
Nyt fra sekretariatet
Emilie er tilbage fra barsel, det er dejligt at være tilbage!
Fugleværnsfonden har (med arv til DOF-Nordsjælland, som skænkede til FVF) købt 15 hektar skov i Rusland
ved Tegners Museum og Skulpturpark vest for Hornbæk. Købet opfylder et af fondens overordnede mål for
opkøb om mere skov som naturtype på fondens arealer. Naturreservatet ligger umiddelbart op af arealerne
ved museet, og der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien. Naturreservatet
Rusland forventes at blive indviet i april 2021. Mere information følger.
Foruden at påvirke mødet, påvirker forholdene under Corona også Fugleværnsfonden helt generelt. Som I
måske har fulgt med på mail, har alle Fugleværnsfondens medarbejdere arbejdet hjemmefra, vores
fugleture har været aflyst, ligesom alle arbejdsgrupper har skulle og fortsat skal tage deres forholdsregler
ved arbejdsdage, møder o.l. Vi er nu vendt tilbage til Fuglenes Hus, og har igen åbnet op for ture. Vi
opfordrer til, at arbejdsgruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og husker at holde god
afstand. Husk at deling af arbejdsredskaber og kikkerter er oplagte smittekilder.
I disse tider hvor sekretariatet kommer mindre rundt i landet, er arbejdsgrupperne, i endnu højere grad end
vanligt, vores øjne og øre i naturreservatet, ligesom jeres arbejdsindsats er helt uvurderlig i en tid, hvor vi
må forvente at få mindre hjælp ude fra. Mange tak for jer og for alt jeres gode arbejde, det er i høj grad
værdsat!
Nyt fra arbejdsgruppen
Der er igen i år blevet afholdt skraldeindsamling i reservatet, og arbejdsgruppen samler også skrald løbende
når de er i reservatet - tak for det.
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2. Mulig udvidelse af naturreservatet Stormengene
Købsaftalen er underskrevet og udvidelsen effektueret. Der er tale om et mindre areal på 0,87 ha,
beliggende umiddelbart på den anden side af diget. Arealet er præget af tæt bevoksning med træer og
buske – især løv - samt et mindre hjørne med hede.
Lokaliteten udgør sammen med nabomatriklen DOFbaselokaliteten: Landsende, Rømø (531610) og er
hotspot for rastende småfugle. Der registreres årligt også flere sjældenheder på lokaliteten (hvidbrynet
løvsanger, fuglekongesanger, brun løvsanger, høgesanger, storpiber, dværgværling m.fl.).
Opkøbet er med til at sikre, at arealet også i fremtiden fremstår som løvskov med rig underskov, der gør
det til et attraktivt sted for de rastende småfugle. Desuden bidrager arealet til en mere divers
fugleoplevelse for de besøgende i reservatet.

Det nyopkøbte areal -matrikelnr. 867 er her markeret med lilla

3. Kommende arbejdsdage og opgaver
3.a Rydning af hybenroser
Ved turen rundt i reservatet blev hybenroserydningerne fra september besigtiget.
Der var gode resultater af rydningen, og kun begrænset med genvækst.
Dette er forventeligt, da hybenrotoren kun fjerner hybenroserne ned til 60 cm dybde. Der sker derfor
genvækst fra de dybereliggende rødder. De kræver meget energi for rosen at sende de lange skud op fra de
dybere liggende rødder, så det er derfor nu, et oplagt og langt nemmere tidspunkt at udpine rødder, end
hvis de var beliggende i overfladen.
Arbejdsgruppen opfordres til løbende at gå rydningerne igennem og fjerne genvækst, når de besøger
reservatet. Der arrangeres en arbejdsdag hvor rydningerne gås igennem for genvækst.
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Arbejdsdagen afholdes tirsdag den 25. august kl. 7.30 – man er også velkommen til at støde til senere.
Medbring handsker, skovl og/eller grensaks, Jan sørger for affaldsposer til indsamling af skuddene.
Der spises morgenmad klokken 9. Husk selv kaffe - Jan sørger for morgenmad.
3.b en FYRstelig dag
Der er en del opvækst af fyr i de lave hedekærsområder. Særligt hér er det oplagt at holde trævækst borte,
da de medvirker, at de fugtige lavninger udtørre og vegetationen udskygges. Om muligt fjernes træerne
med roden. Alternativt klippes de tæt ved basis.
Fugleværnsfondens bestyrelse besøger Stormengene den 4. oktober kl. ca. 11, og besigtiger
naturreservatet. En oplagt mulighed for bestyrelse og arbejdsgruppe til at hilse på hinanden, og
arbejdsgruppen inviteres til at deltage på en besigtigelse rundt i reservatet.
TIL KALENDEREN
Kommende arbejdsdage
Dato
Tirsdag den 25. august kl. 7.30

Særligt fokus
Rydning af hybenroser se 3.a

Søndag den 4. oktober kl. 9

Rydning af opvækst af fyr se 3.b
Tjek genvækst ved hybenroser

Skraldeindsamlingen afholdes vanen tro i marts måned.
4/ Eventuelt
Ved besigtigelsen så vi at græsningen øst for reservatet er opgivet. FVF har tidligere været i kontakt med
lodsejeren. ENS snakker med Martin om evt. at tage kontakt til lodsejeren og høre om den fremtidige plan
for arealet.
Marit spørger ind til om fonden har overvejet et fugletårn på det nye areal, måske á la det ved Søgård
Mose, hvor nederste etager kan bruges som kratluskeretage med ly, og der fra øverste etage kan skabes et
vue og overblik over engene. ENS kan fortælle, at købet stadigvæk er meget nyt, så der ikke ligger de store
planer, men tager det gode forslag med tilbage til sekretariatet.
På gensyn!
De bedste sommerhilsner
Emilie

3

