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Referat for digitalt arbejdsgruppemøde for Svartingedal arbejdsgruppe  
 
Arbejdsgruppemødet i marts blev aflyst grundet Covid-19. Forårsmødet er derfor afhold digitalt pr. mail, hvor de 

enkelte medlemmer har haft mulighed for at kommenterer på de enkelte punkter pr. mail eller telefon.  

 

1/Siden sidst 

Nyt fra sekretariatet  

Emilie er tilbage efter endt 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 af 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 skulle være indviet den 25. april, men dette er nu aflyst grundet den eksisterende situation med 

Covid-19. 

Karantænen påvirker selvfølgelig også Fugleværnsfonden helt generelt.  

Som I måske har fulgt med på mail, arbejder alle Fugleværnsfondens medarbejdere hjemmefra, vores 

fugleture er aflyst, ligesom alle arbejdsgrupper skal tage deres forholdsregler ved arbejdsdage, møder o.l. 

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 I i arbejdsgruppen, 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/udførte opgaver 

Arbejdsgruppen har været en del i naturreservatet over påsken.  

Der har været mange faldne træer over hegn og stier, som er blevet ryddet og fjernet. Det kan vi 

formegentligt også forvente i de kommende år grundet Asketoptørren. Tak for den fortsat gode indsats! 

Kvæget er kommet på, og gederne forventes at komme på umiddelbart efter påske.  

Arbejdsgruppen har desuden været over pileurten og fjernet store dele af det plastik, der lå i jorden. Det 

øverste jordlag er nu ryddet for plastik, og arbejdsgruppen er ikke stødt på yderligere affald i de øverste 

jordlag. 

Arbejdsgruppen har desuden lavet tre interimistiske siddebænke, der alle blev flittigt brugt af de 

besøgende i påskedagene. Dejligt 😊  

 

2/Status for plejeplan 

Tidsplanen for plejeplanen er udskudt. Det første udkast forventes at ligge klar i juni 2020. 

En mindre plejeplan er udarbejdet for de ca. 1,6 ha landbrugsjord og indsendt til Landbrugsstyrelsen. Dette 

var en betingelse for, at Fugleværnsfonden kunne erhverve sig arealet.  
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3/ Status for formidling 

Planchehalvtag er klar til opsætning, og plancherne er klar til trykken. Da vi ønsker at sætte det op ved p-

pladsen ved Åhalsegård, skal vi have ejer til at godkende plancherne, før de sættes i trykken, og den 

endelige placering. Vi forventer at få denne, så snart der igen er åbnet op i landet.  

 

4/ Pileurt, ørnebregne og sitkagran - status og fremtidig indsats 

ENS har ikke selv kunne se status for bekæmpelsen af pileurt, da turen til Bornholm blev aflyst grundet 

Covid-19.  

Klaus kan fortælle, at gederne har gjort et godt arbejde og hjælper godt til med at holde den nede. Det 

forventer vi, at de vil gøre igen i år, men der holdes fortsat øje med udviklingen. Såfremt gederne ikke kan 

holde pileurten nede, vil det være nødvendigt at plane området ud for at kunne foretage systematiske 

slåninger af opvæksten. Det er ikke p.t. muligt grundet de mange klippestykker, der stikker op. 

Den mindre bevoksning af pileurt udenfor hegnet, planlægger arbejdsgruppen at slå. Ligeledes bør 

ørnebregnen i hegningen slås, så arealet bliver mere tilgængeligt for de græssende dyr, så de i nogen grad 

kan hjælpe med at holde genvækst nede. Dette vil Mads gerne stå for - tak for det.  

Arbejdsgruppen efterspørger en kratrydder til opgaven. Kratrydderen vil ligeledes kunne hjælpe med at 

fjerne opvækst under hegnstråden om sommeren. En kratrydder er hermed bevilliget. Mads står for indkøb 

af denne. Kratrydderen kan efterfølgende stå hos Mads og afhentes af medlemmer af arbejdsgruppen, når 

den skal bruges. Husk sikkerhedsudstyr, når I anvender kratrydderen, og hold god afstand til andre - ikke 

kun i coronatider 😊.   

Ingen i arbejdsgruppen eller ENS har indtryk af, at sitka spreder sig invasivt i naturreservatet. Der er p.t. 

ikke observeret ynglefugle i bevoksningen. I den tidligere plejeplan skal bevoksningen fjernes, men i den 

nye plejeplan ligger vi op til en gradvis udtynding, hvor veddet efterlades til glæde for bl.a. spætter.  

 

5/ Ture i reservatet 

Allan har en tur i Svartingedal på Fuglenes Dag søndag 17. maj kl. 10:00 - ca. 13:00 (om Corona vil det).  

Vi får mange henvendelser fra folk, der er meget interesserede I at besøge naturreservatet, både med 

henblik på fugle og med stor interesse for sprækkedalens botanik o.a. 

Vi håber at en eller flere fra arbejdsgruppen kunne tænke sig at holde et par ture i 2021, så vi kan få dem i 

turfolderen og dække behovet fra de mange interesserede. Fokus for turen vælger i selv, lige som varighed 

og dag er helt op til jer. Vi håber, at I vil være med til at vise endnu flere vores fantastiske perle på 

Bornholm.  

Klaus vil meget gerne melde sig til at afholde guidede ture i det nye år - tak for det! 
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6/ Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage 

Se også skema sidst i referatet 

 

6.a Ørnebregne  

Mads foretager den første rydning af 

ørnebregne i foråret.  

Ørnebregnen responderer på slåning ved at 

sætte flere skud, men flere slåninger årligt 

bekæmper på sigt ørnebregnen. Tråd fra 

dyrene og afgræsning forventes ligeledes at 

kunne hjælpe til i bekæmpelsen. 

Ørnebregnen overvåges og slås gerne flere 

gange over sommeren.  Se kort for 

prioriterede områder sidst i referatet. 

 

6.b Rydning af stier 

Der falder fortsat MANGE træer i dalen, og vi kan forvente at det bliver en stor opgave mange år frem. ENS 

foreslår, at der fremadrettet i vinterhalvåret, hvor vindfaldene er størst, planlægges et par arbejdsdage, 

hvor gruppen sammen går stierne igennem. Dette koordineres nærmere på sensommermødet i august. 

 

6.c Stor Klippedag 

Igen i år afholdes Stor Klippedag med efterfølgende arbejdsgruppemøde. Det bliver søndag den 30.august. 

Vi mødes i stenbruddet kl. 10 og fortsætter vanligvis til engang hen ad eftermiddagen.  

 

7/eventuel 

Der var intet til eventuelt.  

 

 

Jeg glæder mig, til at vi igen kan ses ansigt til ansigt 😊 

De bedste virtuelle hilsner  

Emilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur fra "Skovbrug Videnblade", 4-10-12, ørnebregne bekæmpes med 
flere såninger årligt.  
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TIL KALENDEREN: 

 

Kommende arbejdsdage 

Søndag den 30. august Rydning af rød-el på engen 

Søndag den 30. august Arbejdsgruppemøde afholdes i naturreservatet 

 

Klaus indkalder løbende til arbejdsdage efter behov. 

 

Arbejdsopgaver i Svartingedal 

 Kommentarer / 

ansvarlig arbejdsgruppen 

Er gjort  Udføres 

forår/sommer 

2020 

Udføres 

efterår/ 

vinter 

2020 

Faste opgaver 

Rydning af stien - løbende Kontakt Klaus, hvis I ser fald af større 
træer over stien.  

X (X) (X) 

Rydning af hegnslinjen  
 

 X  X 

Bekæmpelse af pileurt 
 

Se punkt 4 X X X 

Bekæmpelse af ørnebregne 
 

Se punkt 4  X  

Rydde rød-el fra eng 
 

30. august  X  

”Folderansvarlig” Mads 
 

 X X 

Registrering af ynglefugle i 
redekasser 

    

Andre opgaver 
 

Indkøb af kratrydder  Mads 
 

 X  

Fjerne plastik fra 
stenbruddet 

 X   

Udlægning af trædeplanker 
 

Se punkt 7.c X   

Etablering af interimistiske 
siddepladser  

 X   
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Kendte bevoksninger med pileurt og ørnebregne 

 

 
Kendte bevoksninger af pileurt markeret med rødt.  
Kendte bevoksninger med ørnebregne markeret med gult.  
Tallene henviser til prioriteringen for bekæmpelsen, hvor 1 prioriteres højest. 


