
 

1 

 

1 
Fugleværnsfonden d. 15-08-2014 

Referent: Marie-Louise Olsen 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

onsdag den 13. august 2013 

 
Til stede: Anne, Bent, Birte, Brian, Charlotte, Henrik, Inger, Poul Erik, samt Marie-Louise(M-L) fra 

sekretariatet. 

 

Afbud: David, Torben-Mikkel, Birgit, Hans, Jens, John, Karen, Torben 

 

I røg fra bålet, damp fra cowboykaffen og med de mange får som tilskuere, blev mødet afholdt. 

Mange lækre sager var medbragt til den fælles grillbuffet, tak for det!  

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

 

 Foderbrædder opsat 

 Nye lærkebrædder på gangbroen 

 Japansk pileurt bekæmpet (ser ud til at være afgået ved døden!) 

 Lavet brænde 

 Ny lås i fugletårnet 

 Omlægning af sti ved sten under broen 

 Sten på p-plads 

 Beskæring af træer foran fugletårnet 

 Folderkasser fyldt løbende 

 Høslæt med le 

 Fåreklipning 

 Fuglestemmeture 

 Redekassebygning med besøgende 

 
2. Udvidelse af sti mod syd. 
Gruppen kan gå i gang med at bane vej med motorsav (husk sikkerhedsudstyr). Hvis der er 
opgaver, som kræver en professionel skovarbejder, kontaktes M-L, som sætter det i værk. M-L 
kontakter Næstved Kommune med henblik på at få fuldendt stiprojektet. 
 
3. Overvågning 
Gruppen er gode til kontinuerligt at overvåge fuglene i reservatet og taste dem ind i DOF-basen. 
Data til Fugleåret2013 er i hus. Overvågningen ved Ravnstrup bliver yderligere kvalificeret ved 
ringmærkningen. Atlas III kører på skinner i reservatet (se vedhæftede oversigt).  
 
4. De græssende får 
Den nye besætning med får er vældig succesfuld, de er tamme, de er mange, og de har næsten 
ædt rub og stub (græs og urter). De 8 lam slagtes her i sensommeren, derefter skal der kun være 
6 moderfår tilbage. Henrik låner en vædder til at sikre næste års lam.   
 
5. Bekæmpelse af mink 
Lotte er i gang med at undersøge muligheden for bekæmpelse af mink i reservatet. Næste skridt er 
at finde ud af, om Naturstyrelsen vil stille sms-fælder til rådighed for gruppen. 
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6. Fællestræf lørdag den 13. september 
Flere fra arbejdsgruppen har meldt sig til. Man kan nå at tilmelde sig et par dage endnu, det skal 
ske til Hanne fra sekretariatet (hanne.havemose@dof.dk eller på 3328 3839). 
 
7. SMS donation 
Besøgende, turdeltagere o.l. kan nu sms donere til Fugleværnsfonden, M-L delte små visitkort ud, 
som man kan give til folk med henblik på sms-donation. Hanne kan kontaktes, hvis I skal have 
tilsendt flere sms-visitkort til jeres ture. 
 
8. Kommende arbejdsopgaver 
 

 Bekæmpelse af pil (højt prioriteret) 

 Trappen til fugletårnet udbedres med nye brædder evt. også reparation af gelænder. Anne 
kontakter David (højt prioriteret) 

 Nedskæring af tagrør i ”Sørens vandhul” 

 Forlængelse af gangbrædder (Anne køber 5 sæt lærketræ) 

 Rådhusvinen holdes nede 

 Plan for redekasser i skuret (Mikkel og Inger) 

 Gangbredder ved Sørens vandhul fjernes og deponeres bag ved shelteret 

 Skilt med ”fårenes ejer er…, M-L bestiller disse 

 Sten ved toilet 

 Rydde vegetation foran isfuglekasser. M-L finder ud af, hvordan kasserne udbedres 

 Forlængelse af sti mod syd (se punkt 2) 

 Opvækst af frøbærende ahorn/ær fældes (til brænde flis m.m.), især dem i udsigtskilen. 

 Tagrør rundt om fugleskjulet nedskæres. Løsning til at komme ud til tagrørene undersøges 
(Anne) 

 Tværpind til isfugl i Søen (snak med Allan) 
 
 
9. Kommende arbejdsdage 
 
Lørdag den 11. oktober kl. 10.00 
 
Søndag den 23. november kl. 10.00 
 
 
10. Kommende ture 
 
Søndag den 14. september kl. 10-13 Naturens Dag 
 
Søndag den 26. oktober kl. 10-13 Fuglefoder 
 
Søndag den 9. november Mortensanden 
 
 
11. Kommende møder 
 
Planlægningsmøde til Naturens Dag onsdag den 3. september kl. 18.30 i reservatet (for dem som 
deltager i Naturens Dag). 
 
Næste fællesmøde er onsdag den 3. december kl. 18.30 hos Bent på loftet. 
 
 

mailto:hanne.havemose@dof.dk
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12. Eventuelt 
 

 M-L havde 3 leer og 2 høriver med til reservatet til brug ved høslæt og slåning under hegn. 
Opbevares i redskabsskuret. 

 

 Der blev stillet forslag om at udvide redekassearrangementerne med insekthoteller, hvis 
materiale kan findes til disse. 

 

 Til mødet i december skal der senest laves en plan for ture i 2015, Allan opfordrer til, at 
gruppen fortsætter som hidtil i relation til ture og arrangementer. 

 
 
Tak for et godt møde i de gode publikumsfaciliteter ved Ravnstrup Sø. 
 

De bedste hilsner fra Marie-Louise 

 

 
Høslæt 2014 i Ravnstrup - en højaktiv arbejdsgruppe! 


