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Fugleværnsfonden d. 27-11-2014 

Referent: Marie-Louise Olsen 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

tirsdag d. 25. november 2014 

 
Til stede: Anne, Bent, Birgit, Brian, Charlotte, Hans, Henrik, Inger, Poul Erik, Torben L., samt Marie-

Louise (M-L) fra sekretariatet. 

 

Afbud: Birte, David, Karen, Torben-Mikkel 

 

Den dejlige tradition med at holde julemødet på Bents loft varer ved, og denne gang blev 

traditionen udvidet med rejemadder og fiskefillet, naturligvis suppleret med de mange julegodter. 

Tak til Bents kone og Bent for hvert år at huse os alle, det sætter vi stor pris på. Også mange tak til 

Inger som havde lavet en underholdende quiz :o) 

 

 
Gruppemøde hos Bent 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

 

M-L startede med at fortælle de to markante nyheder fra Fuglenes Hus, nemlig at både DOF og 

FVF skal have nye direktører i 2015. Elise har sagt sin direktørstilling op og skal på efterløn til maj, 

Jan har også sagt sin stilling op og skal være direktør for Friluftsrådet. 

 

Udførte arbejder: 

 

 Brænde ordnet 

 Gelænder lavet på fugletårnet 

 Tagrør i Sørens vandhul slået 

 Brædder købt til gangbro 

 Rådhusvin holdt nede 

 Gangbrædder fjernet og deponeret bag ved shelter 
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 Allan har fået lavet skilte med fårenes ejer er… 

 Sten ved toilet lagt 

 Tagrør foran skjul ryddet (fotograferne) 

 Tværpinde til isfugl opsat (fotograferne) 

 Ekstra net på gangbro fastgjort, samt dør til fugleskjul forkortet i bunden 

 Vejrer etableret i bålhuset til fastholdelse af puder 

 

2. Kommunens beslutning vedr. stiudvidelse 
 
Næstved Kommune har meddelt, at de ikke har ressourcer til at gennemføre en forlængelse af 
stien fra fugleskjulet. 
 
 
3. Status på sms-fælder til mink 
 
Charlotte har været i kontakt med Lars Richter, som er vildtforvalter i NST, Storstrøm. Han kommer 
gerne forbi den 7. december og introducerer gruppen til brug af de 3 fælder NST gerne vil stille til 
rådighed. Gruppen skal dog være sikre på, at de kan finde en jæger med gyldigt jagttegn, som kan 
aflive de mink, som måtte gå i fælden. Minken er en invasiv art, som er en stor trussel mod vores 
hjemmehørende fauna, herunder fugle og padder. 
 
4. Kommende arbejdsopgaver 
 

 Bekæmpelse af pil (højt prioriteret) 

 Trappen til fugletårnet udbedres med nye brædder. Lotte kontakter David (meget højt 
prioriteret). Hvis David ikke kan snart, hyres en lokal tømrer. 

 Nedskæring af flere tagrør i ”Sørens vandhul” 

 Forlængelse af gangbrædder inkl. hønsenet. (Anne må købe flere brædder). 

 Rydde vegetation foran isfuglekasser, især den bageste af kasserne er vigtig. Selve kassen 
kan udbedres med en alm. træplade med hul i. 

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

 Tagrør rundt om fugleskjulet nedskæres løbende (fotograferne) 

 Høslet 

 Toilet udbedres og gitter påsættes (se eksempel herunder) 
 

 

 
Sikkerhedsgitter til primitivt toilet 
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5. Kommende arbejdsdage 
 
Søndag den 18. januar kl. 10.00 
 
Søndag den 15. februar kl. 10.00 
 
Lørdag den 21. marts kl. 10.00 
 
Onsdag den 15. april kl. 9.00 
 
Lørdag den 9. maj kl. 9.00 inkl. møde 
 
Mandag den 22. juni kl. 18.00: Høslet 
 
Søndag den 28. juni: Stakning af hø 
 
 
6. Kommende ture (se også Henriks tekst sidst i referatet) 
 
Søndag den 8. marts 
Lørdag den 11. april 
Mandag den 27. april 
Mandag den 4. maj 
Mandag den 11. maj 
Mandag den 18. maj 
Mandag den 25. maj 
Søndag den 31. maj (Henrik følger op på denne dato) 
Søndag den 6. september 
Søndag den 25. oktober 
Søndag den 8. november 
 
 
7. Kommende møder 
 
Sommerplanlægningsmøde: lørdag den 9. maj inkl. arbejdsdag (uden M-L) 
 
Næste arbejdsgruppemøde: onsdag den 12. august kl. 18.30 i bålhytten med grill 
 
 
12. Eventuelt 
 
M-L uddelte de sidste nye data for ringmærkningen ved Ravnstrup Sø som Henning Helbjerg 
(biolog i DOF) har lavet. 
Følgende arter blev der fanget flest af i 2014: 85 gransanger, 81 munk, 60 havesangere (se 
dataark som bilag til referatet). 
 
Tak for et som altid festligt møde. 
De allerbedste hilsner fra Marie-Louise 
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Turbilag fra Henrik (der kan ske ændringer, så hold øje med turfolderen i det nye år). 

 

Ravnstrup Sø - fuglekassedag med bål og pandekager. Søndag den 8/3 kl. 10.00-13.00  

Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi går en tur og spejder efter forårstegn blandt fugle og 

blomster. Måske hører vi den gråstrubede lappedykker og vandriksen kappes om at lyde mest som 

stukne grise, og vi prøver at fange nogen af de smådyr, som fuglene jagter under vandet. Bagefter 

bygger vi fuglekasser, bager pandekager og brygger cowboykaffe. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). 

Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. 

 

Ravnstrup Sø - forårskor og blomsterflor. Lørdag den 11/4 kl. 13.00-15.00. 

Vi lytter efter frøer og skrubtudser på det lave vand inderst i rørskoven. Under alle omstændigheder 

er en række sangfugle på plads, og vi indprenter os deres stemmer og nyder skovbundens vårflor 

med bl.a. den sjældne skælrod, der blomstrer just nu i april. Hvis vi er heldige, spiller rørhøgen 

skyhøjt over vore hoveder. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). 

Turleder: Henrik Wejdling 

 

 

Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag den 27/4 kl. 

19.00-21.00.  

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og fire mandagsaftner i 

maj – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 

repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de 

omkransende marker og enge. I løbet af foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede 

fuglestemmer ind under huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en repetition. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). Turen gentages 4/5, 11/5, 18/5 og 25/5 

Turleder: Henrik Wejdling  

 

Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag den 4/5 kl. 

19.00-21.00  

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og de tre følgende 

mandagsaftner – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi 

igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra 

de omkransende marker og enge. I løbet af foråret bliver der chance for at få de første halvt 
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hundrede fuglestemmer ind under huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en 

repetition. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). Turen gentages 11/5, 18/5 og 25/5. 

Turleder: Henrik Wejdling  

 

Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag 11/5 kl. 19.00 – 

21.00.  

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og de følgende to 

mandagsaften – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi 

igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra 

de omkransende marker og enge. I løbet af foråret bliver der chance for at få de første halvt 

hundrede fuglestemmer ind under huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en 

repetition. Turen gentages 18/5 og 25/5. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej.  

Turledere: Henrik Wejdling 

 

Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag 18/5 kl. 19.00 – 

21.00.  

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og næste  mandagsaften 

– går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 

repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de 

omkransende marker og enge. I løbet af foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede 

fuglestemmer ind under huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en repetition. 

Turen gentages 25/5. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej.  

Turledere: Henrik Wejdling 

 

Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag 25/5 kl. 19.00 – 

21.00.  

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste 

fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, 

der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. Det er sidste 

træningsaften inden den store finale: ’Fuglenes Dag’ 31/5, hvor der bliver chance for den store 

repetition. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej.  

Turledere: Henrik Wejdling 

 

Fuglenes Dag. Ravnstrup Sø. Søndag den 31/5 kl. 03.00-05.00  

Den sidste søndag i maj er ’Fuglenes Dag’, som fejres ved Ravnstrup Sø med en tidlig morgentur. 

Vi mødes i mørke og hører de forskellige arter starte én for én i takt med daggryets komme. Først 

natugle og nattergal, siden solsort og sangdrossel og til slut et kor på mere end 30 forskellige 

stemmer!  

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen.  

Turleder: Henrik Wejdling 
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Ravnstrup Sø. Høsttur med de første efterårstegn. Søndag den 6/9 kl. 10.00-13.00  

Vi fejrer efterårets komme med en høsttur. Vi ser admiralerne flokkes på nedfaldsfrugt og prøver at 

fange nogen af dem – og sætte dem fri igen. Vi ser ænder søge asyl i den jagtfrie sø, mens de første 

efterårsgæster som fiskeørn og kvækerfinke måske lægger vejen forbi, og vi studerer dyrelivet 

under vandoverfaden. 

Vi slutter af med cowboy-kaffe og pandekager ved shelteret. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). 

Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. 

 

Ravnstrup Sø - fuglefoder. Søndag den 25/10 kl. 10.00-13.00 

Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi laver fuglefoder til vinterens fugle i haven. Kom og lær en 

masse tricks til hvordan du lokker en masse fugle ned i din have og ”stjæler” alle naboens. 

Undervejs bliver der også tid til at se på nogle af de lokale fugle mens vi popper popcorn, bager 

pandekager og brygger cowboykaffe. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). 

Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. 

 

Ravnstrup Sø – oplev Mortensanden live og se ringmærkning af vinterens småfugle. Søndag 

den 8/11 kl. 10.00-12.00 

Mortens aften står for døren med and og brun sovs, men ved Ravnstrup Sø kan du opleve 

Mortensanden live! Hvert efterår søger småflokke af grå-, krik-, pibe-, ske- og knarænder asyl i den 

jagtfrie sø – undertiden garneret med både trold- og hvinand og i blandt også den kry lille 

lappedykker. Vi studerer ænderne og lærer os deres lidt svære efterårsdragter. Og hvem ved – 

måske får vi også en rovfugl eller to at se. Hvis vejret egner sig, vil der også foregå ringmærkning 

af vinterens småfugle. 

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer 

vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er 

skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af 

Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på 

Ålehusvej). 

Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø. 
 


