
 

Beretning for 2022 

Gunner Goddik – grundlæggeren af Kværkeby Eksperimentale Fuglereservat - døde d. 4. marts 2022. 

Flere fra bestyrelsen deltog i begravelsen d. 16. marts og ved den anledning arvede vi et billede af 

reservatet, som hænger i huset. Vi har meget at takke Gunner for, så lad os sende ham en varm 

tanke. Når vi har arbejdsdage, tænker jeg tit på, hvordan i alverden i alverden Gunner kunne klare 

pasningen af reservatet. Det er svært at se for sig i dag.  

2022 blev i øvrigt et godt år for reservatet. Det startede dog vådt, idet forhøjelsen af af Åvejen i 2021 

viste sig, ikke at være tilstrækkelig til at holde vinterens voldsomme vandmasserne ude af 

reservatet. Vi havde håbet, at forhøjningen ville være nok til at forhindre oversvømmelse og dermed 

næringsberigelse af reservatet. Men ak nej. Vi håber det bedste for de kommende år.  

Vi har afholdt en lang række arrangementer i reservatet, såvel medlemsarrangementer som 

arrangementer, der er åbne for alle! Næsten alle ture er gengangere fra de tidligere år. Ny er dog Blå 

Flag arrangementet  ’Spiselige Planter’ med Lise Kristensen. Det var en stor succes, så det gentager vi 

i 2023.  

Efter mange års snak om museums-tagets udseende og funktion blev  vi enige om at forny taget. Vi 

måtte erkende, at græstaget ikke ville stå grønt og smukt uden en automatisk vanding. Vanding lå 

imidlertid ikke lige for, så vi måtte renovere taget. Vi søgte fonde og fik penge til et nyt, grønt 

sedum-tag, der ikke skal vandes. Det stod færdigt i juli måned. Der mangler dog stadig lidt finish, 

som konstruktøren dog har lovet at udbedre. Støtten kom fra tre fonde: AP Møller fonden, Spar 

Trelleborg og Helhedsplanpuljen i Ringsted Kommune – endnu engang tak til de gavmilde fonde.  

Fangst af minke fortsatte i 2022. Vi havde ikke selv held til at fange nogle dyr, men kommunens 

konsulent, Mads Lillelund fangede 3 i Vigersdal å ved reservatet. I øvrigt er vores egne fælder sat på 

land, da de er ved at rådne op.  

I alle foregående år har vi lukket adgangen til stien omkring Lillesø i fuglenes yngletid. I år forsøgte vi 

os med at holde hele reservatet åbent hele året ved midlertidigt at flytte stien væk fra søkanten ved 

hættemågekasserne til en ny stiføring langs åen. Det ser ud til at give fuglene fred i yngletiden, så 

det vil vi gøre igen i år.  

Vores dyre lift op til fuglekigget blev lukket i 2022 – i stedet er vi ved at lav en jordvold, der skal 

fungere som rampe for rullestolsbrugere, når de vil besøge fuglekigget. Der skal laves en ny dør i 

2023, så adgangen fra den nye rampe muliggøres.  

I alle årene har vi haft det problem, at biler af og til kørte ind på vores p-plads over rabatten i stedet 

gennem indkørslen. Vi har nu plantet 15 små snebolle-planter som forhåbentlig kan forhindre 

ureglementerede nedkørsler i fremtiden. Buskene bliver højst en meter høje, så beplantningen kan 

passe sig selv. 

Bestyrelsen sender en stor tak til alle foreningens frivillige hjælpere! Uden jer havde vi ikke det 

reservat, som I ser i dag.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


