
 

 
 

1 Fugleværnsfonden, august 2022 
Referent: Emilie Nicoline Schmidt 

 Referat af møde i arbejdsgruppen i Svartingedal 

onsdag 31. august 2022 

 
Til stede: Allan, David, Klaus, Ole og Torben samt Ane, Stine og Emilie (ENS fra sekretariatet).  
 

Med besøg af glenter og havørn og til rårk fra dalens ravne, startede vi dagen med at svinge 

hakkejernet over ørnebregne og pileurt, og vi fik styr på minkfælden samt den tilhørende GPS-

sender. Det efterfølgende møde blev holdt under høj sol i stenbruddet med kage og vand.  

 

Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet og kan findes i dette referat: 

1) Siden sidst 

2) Evaluering af årets plejeindsatser:  

-hegnsvedligehold 

 -bekæmpelse af pileurt  

 -bekæmpelse af ørnebregne 

-bekæmpelse af mink 

 -afgræsning 

3) Skel ved sydlig eng 

4) Grejrum 

5) Fundraising 

6) Arbejdsopgaver og datoer til kalenderen 

7) Eventuelt 

 

Adresselisten blev sendt rundt forud for mødet. Der var ingen rettelser.  

Mødet startede med en kort præsentation af fondens to nyeste medarbejdere i sekretariatet, Stine og Ane, 

som også fik en introduktion af gruppens medlemmer.  

1/Siden sidst 

Nyt fra sekretariatet  

Fugleværnsfondens direktør, Kristian Dammand Nielsen fratrådte sin stilling i juni 2022. Fugleværnsfonden 

søger derfor ny direktør. Der er p.t. en midlertidig konstituering, hvor Søren Ring fra sekretariatet er 

ansvarlig for den daglige drift.   

Frivilligtræf afholdes d. 17. september på Sydlangeland i fondens reservater Tryggelev Nor og Gulstav 

Mose. I modtager mere information pr. mail.  

Der er kommet tilbud på etablering af trapper på de stejle stykker af stien. Tilbuddet var dog noget højt. 

Kommunen har dog efterfølgende tilbudt at etablere trinnene. De forventes anlagt i efteråret.  
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Nyt fra arbejdsgruppen/udførte opgaver 

Arbejdsgruppen har brugt mange timer i dalen i år, og det kan ses. TAK for den store indsats.  

 

Se også skema sidst i referatet samt punkt 2 for evaluering.  

2/ Evaluering af årets plejeindsatser:  

Hegnsvedligehold 

Klaus, Torben, Allan og David har slået 

opvæksten langs med og under hegn ca. 

hver 14. dag. Der var enkelte gange, hvor 

det ikke blev gjort, hvilket betød, at 

opvæksten kom lidt ud af kontrol i en 

periode. Det foreslås, at der for 2023 laves 

et udvidet vagtsystem. Det planlægges på 

forårsmødet.   

Der ryddes langs hegnets yderside i løbet af 

efteråret/tidlig vinter.  

 

Bekæmpelse af pileurt og ørnebregne 

Ole og Kell har været over både pileurt og 

ørnebregne seks gange.  Rydning af 

ørnebregne er i år udvidet til at omfatte den 

store bevoksning i stenbruddet (5) − flot! 

Ved bevoksning 4 er rydningen 

besværliggjort af kratvækst. 

Arbejdsgruppen kan fjerne dette for at lette 

rydningen.  

 

Bekæmpelse af mink 

Forud for mødet blev GPS-senderen på fælden aktiveret og en bruger oprettet. Fælden sættes op, 

og den forventes aktiveret i løbet af et par uger.  

 

Afgræsning 

Dalen har i år været afgræsset af fem kvæg og ca. 18 geder. Der er i starten af maj sat yderligere ti 

geder ud, og tværhegn er sat op, der holder kvæget på engarealet. Den supplerende udbinding af 

geder skyldes opvækst af brombær og rød-el særligt på engarealerne, som nu er væk. Kvæget har 

problemer med at komme til bunds i de grovere græsser på engene. Dyretrykket justeres herefter 

for 2023. 

ENS har snakket med kommunen om supplerende pletvis afbrænding. Det forventes, at vi kan 

forsøge med afbrænding forud for græsningssæsonen 2023.  
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Etablering af læhegn  

Etablering af læhegn udskydes p.t., da arbejdsgruppen for tiden ikke synes, at de har ressourcerne til det og 

de små stiklinger, der er udplantet i 2021, har haft svært ved at få fat. ENS holder øje med eventuelle 

puljer, der vil kunne støtte en mere koordineret indsats.  

 

3/ Skel ved den sydlige eng 

Der er lidt tvivlsspørgsmål vedrørende den præcise placering af skellet mod syd. ENS tager et møde med 

naboen, Jeppe, og bliver enige om en skellinje forud for næste møde.  

 

4/ Grejrum 

Svartingedal er igen til salg, og arbejdsgruppen ønsker en mere sikker og stabil placering af grej. Forslaget 

går på at bygge et mindre grejrum, som etableres umiddelbart ovenfor stenbruddet på FVF’s matrikel. Ud 

over et mere fast sted, vil placeringen af grejet i dalen lette arbejdsgruppen, da de derved undgår at skulle 

transportere det derned. 

 

Den bedste placering er umiddelbart indenfor lågen. Arealet ligger delvis i fredningen og inden for 

skovbyggelinjen. ENS har snakket med kommunen, der mener, at der kan dispenseres fra fredningen, men 

der stilles formentlig nogle krav til det visuelle omkring bygningen. 

Arbejdsgruppen vil gerne være behjælpelig med at bygge, men har brug for professionel hjælp til de 

tekniske dele. Det aftales, at arbejdsgruppen indhenter prisoverslag, målfaste tegninger, beskrivelse m.m.  

Dette sendes til ENS, der herefter går videre med mulighederne i forhold til midler og tilladelser.  

 

5/ Fundraising 

Ane, som er fondens nye fundraiser, præsenterede lidt om hendes samarbejde med arbejdsgrupperne. Det 

er vigtigt, at arbejdsgrupperne får videregivet deres eventuelle ønsker til kontaktpersonen, der bringer det 

videre til Ane, for eksempel ønsker til udstyr og grej til at lette gruppens arbejde. Viden om (særligt lokale) 

fonde der måtte være relevante må meget gerne videresendes til Ane (as@fuglevaernsfonden.dk).  

Arbejdsgrupperne kan også være fonden behjælpelig med at søge forskellige fonde om midler. Det er dog 

vigtigt at dette koordineres og aftales med Ane forinden.  

mailto:as@fuglevaernsfonden.dk
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Arbejdsgruppen har et ønske om en supplerende kratrydder. ENS godkender køb af dette. Klaus vil gerne 

stå for indkøb.  

Der nævnes flere lokale fonde, der muligvis vil kunne støtte fonden: Bornholms brandforsikring fonden og 

Brødrende Larsens legat. Tak for det − det går Ane videre med. 

 

6/ Kommende arbejdsopgaver og datoer til kalenderen 

Se oversigt sidst i referatet.  

 

6.a Hegnsvedligehold: 

Der planlægges en vedligeholdende rydning langs hele hegnets 

yderside. Klaus koordinerer.  

 

6.b Foldekasser  

Der er p.t. en del skrald i folderkasserne og klistermærker på 

fronterne.  

Kasserne tømmes og fyldes op med foldere. Klaus er folderansvarlig, 

men alle må gerne være behjælpelig med opfyldning og være 

opmærksom på kassernes ”tilstand”. Folderne står i grejrummet. ENS 

undersøger mulighederne for at få yderligere hjælp til opfyldning fra 

naboer.  

 

6.c Krat ved ørnebregner 

Krattet ved bevoksning 4 (se kort punkt 2) ryddes for effektivt at kunne bekæmpe ørnebregne.  

 

6.d. Redekasser og registrering  

Ole og Kell sikrer, at redekasserne bliver renset og klargjort inden ynglesæsonen.  

Data fra redekasseregistreringerne sendes til es@fuglevaernsfonden.dk 

 

Det fungerer godt for arbejdsgruppen med en fast arbejdsdag hver 14. dag. P.t. fungerer det godt for alle 

med torsdage.   

Hvis der opstår opgaver, der skal behandles akut, skriver Klaus ud til arbejdsgruppen.  

 

Guidede fugleture i Svartingedal 

Lørdag d. 15. oktober kl. 8 - ca. 11 De fire årstider i Svartingedal 

 

Det kommende forårsmøde planlægges til marts, formentlig i uge 10. Dagen fastsættes umiddelbart op 

til, da vi håber at kunne afbrænde engene forud for mødet, og afbrænding er stærkt vejrafhængigt.  

 

7. Evt. 

Der var intet til eventuelt.  

 

  

 

Tak for en dejlig dag i dalen. 

De bedste hilsner Emilie med mange hilsner fra Ane og Stine.  
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ARBEJDSOPGAVER I SVARTINGEDAL 

 Kommentarer / 

ansvarlig fra arbejdsgruppen 

Er gjort  Gentages 
efterår/ 
vinter 

Gentages 

forår/ 

sommer 

Faste opgaver 

Efterårsrydning af 
hegnslinjen  

  X  

Folderansvarlig Klaus - alle hjælper med opfyldning 
 

X X X 

Gennemgang og rensning     
af redekasser 

Ole og Kell 
Kasserne tømmes i oktober 

X X X 

Slå under hegn  
 

Koordineres på forårsmødet X  X 

Bekæmpelse af pileurt 
 

Fortsætter  
Koordineres på forårsmødet 

X  X 

Bekæmpelse af ørnebregne 
 

Fortsætter 
Koordineres på forårsmødet 

X  X 

Bekæmpelse af mink  Klaus og David 
Se punkt 2 

X X X 

Rydning af stier – løbende Klaus kontaktes ved observation af 
større væltede træer 

X X 
 

X 

Andre opgaver 
 

Indhente tilbud på grejrum 
 

Allan og Klaus 
Se punkt 4 

 X  

Tømme folderkasser for 
skrald 

Klaus 
Tjekkes løbende  

 X  

Købe kratrydder  
 

Klaus   X  

Rydning af krat ved 
ørnebregner 

  X  

Rydning af krat ved pileurt 
 

Arbejdsdag d. 5. maj X   

Ansøgning til afbrænding  
 

ENS   X  

Ringning af sitka 
 

  X  

 


