
 

 
 

1 Fugleværnsfonden, marts 2022 
Referent: Emilie Nicoline Schmidt 

 Referat af møde i arbejdsgruppen i Svartingedal 

onsdag 23. marts 2022 

 

Til stede: Allan, David, Fridrik, Kell, Klaus, Mads, Ole, Torben, Tue, (Emil 😊) samt Emilie (ENS fra sekretariatet).   
 

   

Under solens varme stråler og med rigelig af fuglesang og spættehak var rammerne vel sat for 

arbejdsgruppens forårsmøde i Svartingedal. 

Dagen startede med besigtigelse og arbejdsdag i dalen, hvor der blev samlet affald, ordnet fuglekasser, 

ryddet hegnslinje, fældet faldne træer og opsat minkfælde. Der var mange hænder, der alle var fuldt 

beskæftiget. Det efterfølgende møde blev afholdt ved redskabsrummet med lun ørredsuppe, mens solen 

sendte stråler vores vej.  

Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet og kan findes i dette referat: 

1) Siden sidst 

2) Status for mink 

3) Skel ved den sydlige eng 

4) Sitka, Ørnebregne og Pileurt -Status og fremtidig indsats 

5) Kommende arbejdsopgaver  

6) Arbejdsopgaver og datoer til kalenderen 

 

Adresselisten blev sendt rundt forud for mødet. Der var ingen rettelser. Dejligt at få sat ansigter på David, 

Kell, Ole og Allan      . 
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1/Siden sidst 

Nyt fra sekretariatet  

Fugletårnet ved Nyord Enge står klart. Det indvies 31. maj. 

Hanne Havemose er stoppet som kommunikationsmedarbejder i Fugleværnsfonden pr. 1. november for at 

gå selvstændig. Den 11. oktober startede hendes afløser Stine Bærentzen. Fugleværnsfonden har desuden 

udvidet familien og har pr. 1. marts ansat Ane Schell om fundraiser. Tag godt imod vores nye 

medarbejdere.  

I forbindelse med ansættelsen af en fundraiser vil ENS opfordre gruppen til, at ønsker og idéer til projekter, 

faciliteter, udstyr m.m. bliver bragt op, samt at kendskab til både mindre og større fonde og puljer deles 

med fonden. Ole nævner at Friluftsrådet netop har offentliggjort en pulje på 50. mio. til folk og børn, der 

skal ud i naturen til f.eks. fugletårne. Umiddelbare ønsker er flere trappestykker, da flere steder er meget 

stejle og svært tilgængelige i Svartingedalen, bl.a. ved Jættebold. Klaus spørger desuden ind til udskæring af 

naturlige redehuller. ENS fortæller, at der har været en tanke om en større fællesansøgning på tværs af 

fuglereservaterne. Tak for input, der viderebringes til Ane.   

ENS har snakket med dyreholder d.d. Det forventes, at der sættes dyr ud allerede i næste uge, der kan 

hjælpe med vraggræs for forrige græsningssæson. Såfremt det ikke kan græsses ned, forventer ENS, at der 

afbrændes forud for græsningssæsonen næste år. ENS sørger for de nødvendige tilladelser, såfremt det 

vurderes at blive aktuelt. Dette vurderes ved besigtigelsen i august.  

Nyt fra arbejdsgruppen/udførte opgaver 

”Det kører bare       ” 

Arbejdsgruppen har virkelig lagt et stort arbejde i dalen, og blandt andet 

ryddet 1,5 m. langs ydersiden af hegnet, så vedligehold over sommeren 

lettes (se billede til højre). TUSIND tak for den store indsats.  

Folderopfyldning går ok. Alle må gerne give en hånd med den løbende 

opfyldning. Der står foldere i grejrummet. Klaus efterspørger flere foldere, 

da der plejer at være tryk på i de kommende måneder. ENS sørger for at 

der bliver sendt nogle afsted.  

Se også skema sidst i referatet.  

2/ Status for mink  

Minkfælden er nu sat op (se billedet til højre). Klaus 

har fået en nøgle til kæden, som han laver et par 

kopier af. Én af nøglerne placeres i skuret. David’s 

mobil er koblet til senderen og modtager sms, når 

der går noget i fælden. Husk at det er lovpligtigt, at 

fælden er markeret med navn og tlf. nr. ENS har lagt 

et par af sine visitkort i skuret, og de må gerne 

anvendes til dette.  

Klaus har desuden en aftale med en lokal jæger om 

at forsøge at afdrive åløbet med hund. Dette 

forventes at blive gjort i løbet af de kommende uger.  
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3/ Skel ved den sydlige eng 

Der er lidt tvivlsspørgsmål vedr. 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/ Sitka, ørnebregne og pileurt 

Sitka 

Sekretariatet har indkøbt en manuel 

ringningskæde. ENS medbringer den ved 

sommermødet, så der kan foretages høje 

ringninger på en gruppe af sitka-

grannerne  

Ørnebregne-bekæmpelse:  

Indsatsen i 2021 har gjort en kæmpe 

forskel. Prioriteterne er fortsat efter 

kortet til højre, hvor 1 har højeste 

prioritet, og 5 laveste.  

 

Pileurt-bekæmpelse:  

Pileurten holdes fint nede af gederne 

inden for hegnet. Den mindre bevoksning 

uden for hegnet (nordligste) skal slås 

manuelt og samles i tønden. Opvækst af 

vedplanter og brombær, gør arealet svært 

tilgængeligt, og de fjernes derfor på første 

arbejdsdag i maj, hvorefter pileurten 

efterses og skuddene oprykkes ved 

arbejdsdagene.  

 

Og ramsløg… 

Ole og Kell har forsøgt flere steder at begrænse udbredelsen af ramsløg (slåning, afbrænding), men uden 

held. De breder sig kraftigt i reservatet, og holdes heller ikke tilbage af græsningen inden for hegnet. ENS 

gensøger mulighederne for at begrænse plantens udbredelse.    

 

5/ kommende arbejdsopgave 

5.a Hegnsvedligehold: 

Der slås langs hegnet tre gange over sæsonen, hvor hele hegnslinjen gennemgås med kratrydder, grensaks 

o.l. Se skema sidst i referat for datoer.  

5.b Læhegn  

Efterplantning af læhegn med hyld, benved, røn, tjørn, slåen m.fl. der allerede findes lokalt i området. 

Planterne sættes på ydersiden af hegnet mellem mark og det sydlige græsareal. Planterne sættes i 

september/oktober for at sikre, at de får bedst muligt fat.  

Der er bekymring om planterne svides væk af sprøjtemidler. I første omgang giver vi det et forsøg.  
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5.c Ørnebregner og pilurt 

Slås hver 14. dag over sæsonen. Se punkt 4 samt skema sidst i referat.  

 

5.d redekasser og registrering  

Ole og Kell vil gerne stå for dette – de har også renset kasserne og gjort dem klar ynglesæsonen.   

Ole har et lille kamera på ledning til telefonen, hvor man kan stikke det ind i kassen og tage et billede for 

derved at få en mere præcis registrering. Spændende! Vi glæder os til at se det i aktion.  

 

6/ kommende arbejdage og datoer til kalenderen 

Se oversigt sidst i referatet.  

Arbejdsgruppen vil gerne forsøge med en fast arbejdsdag hver 14. dag. Det aftales, at arbejdsgruppen 

mødes torsdage i lige uger kl. 9.00, første gang 5. maj.  

Man er altid velkommen til at give ørnebregner, pileurt og hegnslinje en tur uden for planlagte 

arbejdsdage, hvis man har lyst til det.  

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

 

Guidede fugleture i Svartingedal 

Lørdag d. 30. april kl. 7 - ca. 10 De fire årstider i Svartingedal  

Søndag d. 22. maj kl. 10 - ca. 13 Forår i Svartingedal  

Lørdag d. 18. juni kl. 6.30 - ca. 9.30 De fire årstider i Svartingedal 

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

 

7. evt. 

Der var intet til eventuelt.  

 

  
 

Tak for en fantastisk dejlig dag i dalen med forårsfornemmelser i både fugl og folk. 

Mange Tak til Klaus for den virkelig lækre suppe og hyggelige servering. 

Emilie 
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TIL KALENDEREN 

Kommende arbejdsdage 

Torsdag d. 5. maj kl. 9 Rydning ved pileurt uden for hegn + evt. ørnebregne  

Torsdag d. 19. maj kl. 9 Ørnebregne, pileurt og hegnslinje  

Torsdag d. 2. juni kl. 9 Ørnebregne og pileurt 

Torsdag d. 16. juni kl. 9 Ørnebregne, pileurt og hegnslinje 

Torsdag d. 30. juni kl. 9 Ørnebregne og pileurt 

Torsdag d. 14. juli kl. 9 Ørnebregne og pileurt 

Torsdag d. 28. juli kl. 9 Ørnebregne og pileurt 

Torsdag d. 11. august kl. 9 Ørnebregne, pileurt og hegnslinje 

Torsdag d. 18. august kl. 15.  Arbejdsgruppemøde 

 

ARBEJDSOPGAVER I SVARTINGEDAL 

 Kommentarer / 

ansvarlig arbejdsgruppen 

Er gjort  Gentages 
forår/ 
sommer 

Gentages 

Efterår / 

vinter 

Faste opgaver 

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

X X 
 

X 

Rydning af hegnslinjen  
 

Klaus arrangerer arbejdsdag i starten 
af 2022. Se punkt 7.c 

X X  

Slå under hegn  
 

Fortsætter  
Se datoer for arbejdsdage 

 X X 

Bekæmpelse af pileurt 
 

Fortsætter  
Se evt. punkt 4 

 X X 

Bekæmpelse af ørnebregne 
 

Fortsætter 
Se evt. punkt 4 

 X X 

Rydde rød-el fra eng og 
stenbrud 

Efter behov    

”Folderansvarlig” Klaus - alle hjælper med opfyldning 
 

X X X 

Gennemgang og rensning     
af redekasser 

Ole og Kell 
Kasserne tømmes i oktober 

X  X 

Bekæmpelse af mink  Klaus og David 
Se punkt 2 

X X X 

Skraldeindsamling  Klaus arrangerer arbejdsdag X   

Andre opgaver 
 

Kopierer nøgler til minkfælde  
 

Klaus  X  

Etablering af læhegn  
 

Se punkt 5.b X X  

Rydning af krat ved pileurt 
 

Arbejdsdag d. 5. maj  X  

 


