Fugleværnsfonden, september 2020
Referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Svartingedal
søndag den 6. september 2020
Til stede: Klaus, Karen, Kaare, Mads, Torben og Tue samt Emilie (ENS fra sekretariatet).

Velkommen til Torben, der er ny i gruppen.
Før mødet blev der afholdt klippedag i dalen. Vi fik ryddet de sidste rød-el langs vandløbet i engens
nordligste ende, fjernet skrald samt ryddet enkelte grene, der var faldet ned over hegnet.
Mødet blev afholdt i både stenbrud og senere i vores nye grejrum, da regnen overmandede os.
1/Siden sidst
Nyt fra sekretariatet
Fonden har netop færdiggjort opførelsen af et nyt naturrum i Gundsømagle, og ved Ravnstrup Sø er
opførelsen af et nyt fugletårn påbegyndt.
Efter første Corona-bølge er næsten alt, som det plejer i Fugleværnsfonden… næsten! Husk stadigvæk at
tage jeres forholdsregler ved arbejdsdage: sprit af og hold afstand. Deltag kun i det omfang, I føler jer
trygge.
I naturreservatet
Dyrene har gjort et rigtig godt stykke arbejde, og rydningerne i både stenbrud og engen samt pileurten
holdes godt nede af gederne. ENS har fået nogle henvendelser på kvæget. Arbejdsgruppen kan fortælle, at
de ikke har oplevet problemer. Dyrene er livlige, men på ingen måde aggressive.
Vejen ned til stenbruddet skal udbedres. ENS indhenter tilbud på dette.
Nyt fra arbejdsgruppen/udførte opgaver
Se også skema sidst i referatet
Arbejdsgruppen kan fortælle, at der har været rigtig mange besøgende i Svartingedal over sommeren. Folk
har i den grad fået øjnene op for området.
2/ Invasive arter - status for bekæmpelsen
Dyrene holder pileurten i hegningen nede. Der er dog et ønske om, at dyrene kommer lidt tidligere på, så
de også når at tage de første skud. Den mindre bevoksning af pileurt udenfor hegnet er p.t. vokset til i
brombær. Arbejdsgruppen planlægger at slå området, så pileurten lettere kan bekæmpes her.
Tue har fundet en ny pileurtsbevoksning på ”toppen” af stenbruddet. ENS registrerer denne på kortet.
Såfremt der opdages nye bevoksninger ud over dem på kortet, indrapporteres de til ENS.
Ørnebregnen i hegningen blev holdt godt nede i foråret, men i de tidlige sommermåneder var der mange
andre opgaver for arbejdsgruppen, og væksten stak af. Det ser ikke ud til at ørnebregnen p.t. breder sig i
reservatet, og opgaven med at slå disse er derfor ikke akut. ENS foreslår, at der udelukkende fokuseres på
område 1.
Arbejdsgruppen efterspørger en le til opgaven. Klaus har en stående og vil gerne stille den til rådighed til fri
afbenyttelse. Den placeres i grejrummet. Mange tak for det Klaus!
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3/ Opbevaring af grej
Vi har fået lov til at opbevare vores grej i laden på Svartingegaard. Mange tak til Ditte og Niels, ejerne af
Svartingegaard, for det.
At have et grejrum her er en stor fordel, fx på arbejdsdage hvor grejet ikke skal slæbes så langt, men i
særdeleshed også ved løbende ad hoc-opgaver, der herved kan løses med det samme, når dalen besøges.
Virkelig dejligt! Det er vigtigt, at vi husker at lukke laden med rebet, hver gang vi forlader den. Klaus og
Tue vil gerne stå for at lave en mindre arbejdsplads samt arrangere værktøjet.
4/ Flagermus i Svartingedal
Klaus beretter om registrering af flagermus i Svartingedal. Flere fra gruppen deltog i registreringen, der
resulterede i ikke mindre end 11 forskellige arter. Enkelte af disse er dog meget sjældne og bør derfor
valideres. Klaus kan låne udstyr og vil gerne lave endnu en flagermusaften i dalen.
5/ Halvtag og plancher
Ole fra Aahalsegard har godkendt placeringen af planchehalvtaget samt plancherne, så de nu kan sættes i
trykken.
Der spørges ind til, hvorfor planchehalvtaget ikke placeres ved vandværket, da der også her kommer mange
besøgende. ENS kan hertil svare, at der i første omgang, kun er penge til et enkelt halvtag, og at vi i
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Fugleværnsfonden finder, at den bedste placering er ved Aahalsegaard, hvor der også er flere p-pladser.
Der placeres dog en holder til foldere ved vandværket.
6/ Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage
Se skemaer sidst i referatet med opgaveoversigt og datoer for arbejdsdage.
6.a 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. Det aftales, at dalen gås igennem ved arbejdsdagen den 11/10
samt den 13/10. Supplerende dage aftales ved arbejdsgruppemødet i marts.
6.b rydning af hegnslinjen
Forud for græsningen 2021, skal hegnslinjen gås igennem. Der ryddes, hvad der er muligt af nedfaldne
grene og evt. opvækst en halv meter omkring hegnslinjen. Større nedfaldne træer, der ikke er mulige for
arbejdsgruppen at fjerne, tages der billeder af. Disse sørger ENS for bliver fjernet.
6.c gennemgang af redekasser
Redekasserne tømmes, og det registreres hvilke kasser, der har været i brug.
6.d interimistiske siddepladser
Arbejdsgruppen har i foråret lavet to interimistiske siddepladser på hver side af folden. Disse bliver flittigt
brugt af de besøgende. Gruppen vil gerne stå for at anlægge flere af disse - tak for det. De resterende
planker der ikke bliver brugt, placeres i skuret eller andet sted, hvor de ikke ligger i vejen og er synlige. De
opbevares fortrinsvist tørt, så de holder sig, til når vi finder anvendelse for disse.
Kommende indsatsområder for arbejdsgruppen
Ved arbejdsgruppemødet i marts koordineres årets indsats mod hhv. pileurt, ørnebregne samt
hegnsvedligehold.
7/eventuel
Der var intet til eventuelt.

Sensommerhilsner
Emilie
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TIL KALENDEREN
Kommende arbejdsdage
Arbejdsdag: Gennemgang af stier + bænke
Arbejdsdag: Gennemgang af stier + redekasser
Arbejdsdag: Gennemgang og rydning omkring hegn
Arbejdsgruppemøde og fælles besigtigelse

Søndag den 11. oktober kl. 9
Søndag den 13. december kl. 9
Søndag den 7. februar kl. 9
Onsdag den 3. marts kl. 17
Besigtigelse kl. 15 - ca.16.30
Arbejdsgruppen mødes ved grejrummet på arbejdsdagene. Klaus indkalder.
ARBEJDSOPGAVER I SVARTINGEDAL
Kommentarer /
ansvarlig arbejdsgruppen

Er gjort

Gentages
efterår/
vinter

Gentages
Sommer/
forår 2021

Faste opgaver
X

X

X

X

Slå under hegn

Se punkt 6.a
Arbejdsdage 11/10 og 13/12
Se punkt 6.b
Arbejdsdag i februar
Koordineres på forårsmødet

Bekæmpelse af pileurt

Koordineres på forårsmødet

X

Bekæmpelse af ørnebregne

Koordineres på forårsmødet

Rydning af stier - løbende
Rydning af hegnslinjen

X

X

X
X

X

X
X

X

Rydde rød-el fra eng og
stenbrud
”Folderansvarlig”

Mads

X

Gennemgang af redekasser

Se punkt 6.c

X

Andre opgaver
X

Indkøb af kratrydder

Mads

Indretning af grejrum

Klaus og Tue

X

Ringning af rød-el på eng

Tue

X

Etablering af interimistiske
siddepladser

Se punk 6.d

X

X

X
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