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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Tirsdag den 2. december 2008 
 
 
Til stede: 

Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F.,Birte K. L., Brian W., Henrik W., John B. J., Peter J., Simona 
L. F., Ulla W., Søren F. Hansen. 
 
Afbud: Peter V., Poul E. W. 
 
Desuden manglede: Hans H., Hans Peder og Brigitta H., Henrik M. 

Vi har forhåbentlig fået et nyt medlem, Sam Jensen, men han var desværre ikke kommet på den 
officielle liste, og havde derfor ikke fået indkaldelsen til mødet. Søren sørger for, at han kommer på 
listen. 
____________________________________________________________________________ 

Simona havde indkøbt en købmandskurv til Bent og Ingelise, fordi arbejdsgruppen igen og igen 
kan holde vintermøder i deres hyggelige hjem på Ravnstrupvej.  
Stor tak for det! 

 

Opfølgningspunkter fra sidste møde 

Afgræsning 

Fårene er blevet Blue Tongue vaccineret, og det er endnu uvist, om de skal vaccineres igen. Det 
forlyder, at vores flinke nabo Torben i fremtiden ikke vil have nogen køer. Dette får indflydelse på 
afgræsningen af en del af vores fold. Vi aftalte derfor, at fårenes afgræsning skal udvides til dette 
område også. 
 

Publikumsfaciliteter og formidling 

Der er skaffet penge til et såkaldt økobaseskur, altså et skur til både arbejdsgruppens redskaber og 
til de skoleklasser/børnehaver, der besøger Ravnstrup Sø. Vi diskuterede ønsker til design ud fra en 
model fra firmaet Natureplay. 

Anne synes det vil være smart at have et skur med to rum til henholdsvis arbejdsgruppens grej og 
et til skoleklassernes. Henrik vil spørge naturvejleder Helen Holm om hendes muligheder for at 
bruge skuret som ”satellit”, ligesom Allan Gudio har udstyr. 

Det lovede nye borde/bænkesæt er ikke opsat, ligesom der ikke er opsat den lovede bænk i det nye 
skjul. Elise undersøger hos Hans Meilstrup, hvorfor disse arbejder ikke er udført. 

Arbejdsgruppen vil placere den nye grillrist ved ORK landsbyen inden foråret.  
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Folderkasse er opsat i det nye skjul.  
 
Kasse til notesbog: Simonas mand vil gerne lave en kasse, evt, i stål, han skal blot have en skitse at 
gå ud fra. 

Slåmaskine, der kan skære tagrør af under vandet, er nu hjemtaget fra Langeland og findes hos 
Allan Gudio i Køng. Birgit meldte sig til at afhente denne hos Allan på Øbjergårds Alle 18 i Køng. 
Allan kan kontaktes på allan.nielsen@dof.dk eller mobil-tlf. 20 89 09 09 med henblik på nærmere 
detaljer om afhentning. 
 

Allan Gudio og Henrik Wejdling afholder 4 fugleture i maj på en fast hverdagsaften. Allan foreslår 

ugedagen. 

Søren og Allan sikrer at ture og arrangementer få omtale i bladet ”fugle og natur” 

 

Grøn Plan Næstved 

Der er igangsat høring af den såkaldte Grønne Plan for Næstved Kommune. Ravnstrup Sø ligger i 
et af indsatsområderne: ”Tystrup-Bavelse Søerne, Glumsø Sø samt den nedre del af Susåen” 

Planen er i høring til den 23/2-2009. Materialet findes kun på en hjemmeside: 
www.Naestved.dk/gronplan  

Man kan komme med forslag i fire kategorier: 

• Rekreative muligheder 

• Naturpleje 

• Naturgenopretning 

• Værdifulde naturområder 

Vi diskuterede nogle af de perspektiver, der kunne være for Ravnstrup Sø. Vi var enige om, at det 
var en oplagt mulighed for at løfte nogle af de gamle tanker om at forlænge stien helt ned til 
Trælløsevej. Anne fortalte, at landsbyen Trælløse kunne have glæde af adgang fra den anden side. 
Herved ville der også blive mulighed for en rundtur via reservatet, Ålehusvej og Langkærgårdsvej. 

Arbejdsgruppen vil mødes hos Henrik Wejdling for at skrive et udkast, som efter en intern høring 
kan sendes til kommunen med henblik på, at Ravnstrup Sø bliver en aktiv del af planen med 
konkrete aktiviteter. 

NB! Husk at kigge i plejeplanen, som egentlig er det dokument vi arbejder ud fra. 
 

Arbejdsgruppen med i caretaker projektet 

DOF har i de seneste år haft et såkaldt caretaker projekt. Det går ud på at danne grupper, der holder 
særligt øje med de vigtigste fugleområder. Fugleværnsfondens arbejdsgrupper udfylder allerede 
caretaker rollen på fineste vis. Nu er det derfor på tide, at de også bliver en officiel del af projektet. 
Der er en række tilbud i form af kurser og seminarer, som man kan benytte sig af. John og Birthe 
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fortalte, at de var med i en caretaker gruppe for Karrebæk/ Dybsøfjorde. Vi drøftede lidt, om 
medlemmerne af arbejdsgruppen ville blive overbebyrdet med e-mails m.m., men Bert mente nok, 
at arbejdsgruppens medlemmer kan finde ud af at håndtere dette. 
 

Nyt fra ringmærkningen 

Vi har fået den første aflæsning af en Ravnstrup-mærket fugl fra udlandet. Det er dog en fugl mærket 
uden for CES-programmet, men til gengæld den eneste vindrossel, der er blevet mærket. Det skete, da 
Henning forsøgsvis efterårsmærkede et par oktoberdage i 2007. Fuglen er på godt fire måneder fløjet 
2.300 km til et område lidt NØ for Lissabon i Portugal, hvor den blev skudt! 
To af de to belgisk mærkede rørsangere fra 2007 blev begge genfanget i år. 
Ungeproduktionen har generelt været god i år og vi har fanget 25 % flere fugle i år end sidste år.   
 
Simona opfordrede til, at Henning Heldbjerg afholder en offentlig tur omkring ringmærkningen, 
så folk kan få en viden om hvorfor der ringmærkes, og hvilke resultater det har givet indtil nu. 

Søren kontakter Henning vedr. dette. 
 

Vandløbssag 

Næstved Kommune har ophævet den dispensation fra vandløbsloven, der gjorde det muligt at 
Hedebækken, der løber ned over Knoldengen, ikke var hegnet fra to meter på begge sider af 
vandløbet. Kommunen har lavet en aftale med Henrik Nordling om et vandløbsprojekt omkring 
Hedebækken. Projektet vil omhandle den fremtidige vedligeholdelse, bækkens forløb over engen 
og bækkens udformning samt mulighed for at etablere kreaturovergange. Der vil blive lavet et 
egentlig reguleringsprojekt, som vil komme i høring i 2009. Når projektet er gennemført, vil der 
blive opsat hegn to meter på begge sider bækken.  

Såfremt der går kreaturer på vores del af engen, skal vi også have hegnet bækken fra. Men hvis 
området i fremtiden kun skal drives med høslæt, er der ikke krav om dette. 
 

Kommende arbejdsopgaver 

1) Montering af grillrist: Monteres inden 1. marts 2009. 

2) Shelter: Slåning af græs rundt om shelter , og muligvis brug af rive til at få materiale ud fra 
underside af shelter. Det er vigtigt, at der luft under shelteret, så det ikke rådner. 

3) Bænk ved isfuglesøen må gerne blive malet med træbeskyttelse. 

4) Sti mellem de to tårne. 

a) Udlæg af brædder. Arbejdsgruppen vurderede dette som vinterens vigtigste opgave. Der er 
muligvis brug for helt op til 100 m gangbrædder og beklædning med kyllingenet. Der skal 
bruges sibirisk lærk. Det er en rigtig arbejdskrævende opgave og derfor er det vigtigt, at så 
mange som muligt møder op til arbejdsdagene afsat til formålet.  

b) Hvis du er forhindret, så meld afbud til Simona på simona@post.tele.dk eller via sms 21 64 
50 07.  
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c) Efter mødet har undertegnede tænkt lidt over projektet. Der afholdes en besigtigelse ude på 
stedet i næste uge for mere nøjagtigt at vurdere opgaven: Hvilke strækninger kræver 
brædder, og hvilke kan evt. klares med flis?  
Anne, Bent, nabo Torben og Søren mødes en sen eftermiddag og lægger en endelig plan.  
På denne måde kan vi muligvis afgrænse opgaven og få prioriteret de vigtigste strækninger 
først. Flis kan skaffes fra de allerede skitserede naturplejeprojekter ved hassellunden. 
 

d) Bent vil gerne stå for indkøb af materialer. Fugleværnsfonden har en konto hos Meding. 

Kalender 

11/1 – kl. 09:00 Stien mellem de to tårne. De indkøbte materialer skal bæres ud til fugletårnet og 

hvis der er tid begynder vi på gangbroen. 

Torsdag d. 29/1 kl. 19:30 hos Henrik wejdling. Skriving af høringssvar vedr. grøn plan 

31/1 kl. 09:00. Gangbro mellem de to tårne og nedgravning af bålrist. (Henrik medbringer en 

grill, så man kan grille pølser til frokost, medbring) 

22/3 Arbejdsdag, projekt hassellund. Rydning omkring hasler og stævning af disse. Alt flises og 

bruges på stien. bålplads, slåning under shelter 

26/4 kl. 09:00 Arbejdsdag. Ekstra hegnstråd på fold, så fårene kan afgræsse noget af engstykket. 

Møder 

14/5 kl. 19:00 i reservatet 

8/9 kl. 1900 i reservatet 

2/12 Hos Bent 

Fugleture og arrangementer 

1/3 10:30 – Familiefugletur. Mulighed for at lave snobrød og bygge en fuglekasse. DOF 

Vestsjælland har præfabrikeret udskårne brædder. Uddeling af plakater og andet DOF 

merchandise (fremsendes af Søren til Anne) 

Ringmærkning, april, dato endnu ikke fastsat 

17/5 Fuglenes dag, tema fugletræk, tidlig morgentur, formiddags familiearrangement og aftentur 

Allan Gudio og Henrik Wejdling afholder 4 fugleture i maj på en fast hverdagsaften. Allan foreslår 

en ugedag. 

 

Tak for et godt møde! 

Med venlig hilsen 
 

Søren F. Hansen 
Biolog 


