
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 
tirsdag den 7. marts 2006 

 
 
Tilstede: Bent, Brian, Henrik, Nina, Ulla og Søren. 

Der var afbud fra: Holger, John, Peter og Steffen. 

Desuden manglede: Birte, Henrik og Rigmor. 

…………………………………. 
 
Nye medlemmer i gruppen 
Der er brug for nyt blod i arbejdsgruppen. Alle opfordres til at hverve nye medlemmer 
blandt ligesindede. Det er ikke et krav, at man er medlem af DOF. 

Henrik lovede at spørge lokalhistoriker Rasmus Nielsen om han kendte nogen, der kunne 
være interesseret. Man kunne også reklamere for arbejdsgruppen i forbindelse med 
offentlige ture. 
 
Aktiviteter i vinteren 
Arbejdsgruppen har ryddet en del pilekrat langs med stien, samt mellem de to broer 
(udløbet af søen). Der er desuden udført en mindre rydning til gæssene gennem rørskoven. 

På et par aftener blev der fabrikeret ikke mindre end 23 fuglekasser, hvoraf de fleste var 
stærekasser. Mange af disse er nu sat op i fuglekirsebær-træerne på engen neden for 
bålpladsen. 
 
Opfølgning på "rørdrum-skrabet" 
Der er set rørdrum ved søen mindst 3 gange i vinterens løb. Vi talte lidt om muligheden 
for at lave flere skrab på den anden side af rørskoven. Det kunne foregå med en 
gravemaskine eller ved at man - som i gamle dage - gravede tørv med en spade. På denne 
måde ville man kunne lave et antal mindre huller til glæde for rørdrum og frøer. Måske 
batter det ikke så meget, men vi var enige om, at det kunne være spændende at forsøge 
med en gammeldags gang tørvegravning. Susålandet har desuden en meget lang tradition 
for tørvegravning (Holmegårds Mose m.fl.), og da Bent mestrer teknikken og endda har 
en gammel tørvespade, blev det besluttet at forsøge. 
 
Ringmærkning 
Vi havde besøg af Henning Heldbjerg, som for nyligt er flyttet til egnen. Henning er 
biolog i DOF og har licens til at ringmærke fugle. Henning ønsker at bruge Ravnstrup Sø i 
forbindelse med et ringmærkningsprojekt, hvor man følger samme lokalitet gennem 10 år. 
Dette giver værdifulde oplysninger om fuglene i et almindeligt dansk naturområde. Det 
kan være om ynglefugle, ungeproduktion og om trækkende og rastende fugle. I hver 
sæson skal der ringmærkes 12 gange i perioden 1. maj til 1. september - fra solopgang og 
6 timer frem. Endvidere skal de 10 net opsættes samme sted år efter år. Henning 
forestillede sig, at nettene skulle stå på strækningen fra "picnic-pladsen" til fugletårnet. 
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Et sådant projekt tager tid, og Henning søger derfor 1-2 ringmærkere der kan assistere 
ham. Palle Nygaard er muligvis interesseret, og han kender alt til Ravnstrup Sø.  

Henrik W kunne fortælle at en ornitolog ved navn Børge fra Herlufmagle tidligere havde 
ringmærket ved søen. Der var blandt andet fanget mange vindrosler og en rørspurv, som 
tidligere var mærket i Frankrig. 

Der skal ryddes nogle traceer til ringmærkningsnettene. Gruppen opfordrede Henning til 
at møde op på arbejdsdagen den 8. april, således at de nødvendige traceer kunne blive 
etableret. 

Ringmærkningen skal godkendes af Fugleværnsfondens bestyrelse. Arbejdsgruppen fandt, 
at der var mange spændende perspektiver i projektet (naturvidenskabelige, formidlings-
mæssige m.v.) og håber derfor, at tilladelse kan gives. 
 
Hjemmesiden og DOF-basen 
Søren opfordrede til, at flere fra gruppen benyttede DOF-basen. Den er vigtig, idet den 
giver et godt overblik over, hvilke fugle der findes ved søen netop nu. Også på lang sigt 
kan den dokumentere fuglelivet ved Ravnstrup Sø. Peter Vadum er den eneste fra 
gruppen, der bruger DOF-basen, så måske kan vi få ham til at holde et lille kursus? 

Der er oprettet en hjemmeside for Ravnstrup Sø i forbindelse med DOFs Caretaker 
projekt. Henrik W er redaktør for denne, men andre fra arbejdsgruppen er velkomne til at 
hjælpe med at redigere den. Samtidig arbejder Fugleværnsfonden på at revidere sin egen 
hjemmeside. Der skal være links mellem disse to hjemmesider, men siderne vil også i 
fremtiden være adskilt. 
 
Får 
Der er udsat yderligere 2 får (udtjente moderfår), så flokken nu er på 7 individer.  
 
Høslæt 
Forsommerens høslæt-arrangementer vil blive gentaget. De medlemmer af FVFs 
arbejdsgrupper, der deltog i høslætkurset sidste år, vil blive inviteret igen i år. For at 
forbedre effekten af høslættet vil vi arbejde på, at høet bæres ud af folden efter tørring på 
ryttere. Dette kræver en simpel høhytte i fårefolden - hvor høet kan ligge i tørvejr, og 
samtidig bruges som foder til fårene. Hvem kan konstruere en sådan?! 

Allan vil gerne arrangere et mindre høslæt sammen med en skoleklasse fra Herlufmagle 
Skole. Da vores høslæt-tidspunkt ligger i skoleferien, kommer Allans sandsynligvis til at 
ligge 1-2 uger før. 
Endvidere foreslås det, at der fremstilles 1-2 høryttere mere, da vi som regel har mere hø 
end vi har ryttere til. 
 
 
Referent: Søren Ferdinand Hansen 


