
Bestyrelsens beretning for 2019 

Året 2019 har været præget af stabilitet, højt aktivitetsniveau og forberedelsen til jubilæerne. 

Medlemmer 

Vi havde ved udgangen af året 423 medlemmer. Det er det samme som i 2017 og lidt flere end 2018.  

Arrangementer 

13-03-2019 Foredrag: Havørnene på Midtsjælland. Over 100 deltagere i Vigersted Forsamlingshus. 

17-03-2019 Arbejdsdag – 13 deltagere Tårnfalkekasse nr. 3 sat op i  masten, grene fjernet, muldvarpeskud udjævnet. 

28-04-2019 Arbejdsdag – Traktor til hjælp. Buske optrukket. Insekthoteller renoverede.  

04-05-2019 Tur for guider – nuværende såvel som kommende guider – 8 deltagere. Blomsterbestemmelse via Jons system. 

05-05-2019 Nattergaletur – 9 deltagere. Koldt og blæsende. Ingen nattergale.   

14-05-2019  Aftenfugletur – 15 deltagere. Dejligt vejr. 29 fuglearter set. 

23-05-2019  Reservatets Historie – Ca. 20 deltagere  

26-05-2019  Fuglenes dag – 22 deltagere. 41 fuglearter observeret. 

02-06-2019  Nattergaletur – Morgentur med 14 deltagere. 40 fuglearter observeret. 

04-06-2019  Aftenfugletur – 30 deltagere.  

09-06-2019  Pinsemorgentur – Ca. 15 deltagere. 

09-06-2019  Pinsemorgen – kaffe og morgenbrød. Hyggeligt som altid.  

16-06-2019  De Vilde Blomsters Dag – 18 deltagere hørte om planterne i reservatet ved Inge Ambus.  

20-06-2019  Rosengårdsstien – 4 deltagere på denne rundvandring i naboområdet 

04-07-2019  Sommerferie i reservatet – 8 børn fangede små dyr ved sandrevlen.  

07-07-2019  Sommerfugletur – 5 deltagere så på insekter i reservatet. 

02-08-2019  Natfotografering – 8 fotografer mødte op til denne magiske aften og så på nataktive insekter. 

25-08-2019  Snapsetur – Ca. 25 deltagere på vores traditionelle snapsetur. 

08-09-2019  Naturens Dag –  11 børn så på vanddyr ved sandrevlen. 29 deltagere i alt.  

22-09-2019  Fiskedag – Ca. 14 deltager.  

06-10-2019  Arbejdsdag – 15 deltagere. Buske blev trukket op og træer fældet, bl.a. på øerne. QR pinde opsat.   

13-10-2019  Fugletur til Avnø – 18 deltagere på denne fugletur sammen med MidtNatur. 

Ud over de skemalagte arrangementer har der været afholdt en håndfuld private (og betalte) rundvisninger. 

Vedligehold 

Ny vandpumpe i huset blev installeret, da den gamle gik i stykker og ikke kunne repareres.  

Opretning af taget står stadig på todo-listen.  

Fugleobservationer 

År 2019 har været et år med rigtig mange gode oplevelser i reservatet. Under en rundtur i området på en til 

to timer var det ikke ualmindeligt at se tredive - ja op til fyrre fuglearter. Af sjældnere fugle har vi set 

sortstrubet bynkefugl, vindrossel, skægmejse, stor skallesluger, lille lappedykker,  fiskeørn, havørn og rød 

glente.  

 



Vi kan desuden glæde os over et godt yngleresultat henholdsvis 

 i og uden for de opsatte redekasser. 

 

Resultatet af ynglende fugle i redekasser fordelte sig som følger: 

 

Stær           5  kasser 

Blåmejse    4  - 

Spætmejse 1  - 

Musvit         9  - 

Rødstjert     1  - 

 

Et par redekasser var beboet af gedehamse og mus. 

 

Hertil kommer ynglende fugle i det "fri": 

 

10 grågæs lå på rede og fik unger, landsvale fik 4 unger under husets tag, digesvalerne ynglede med cirka 10 

par, hættemåger lagde æg i et par af de åbne kasser mod vest og en hættemågeunge kom til verden på 

tømmerflåden. Gråstrubet lappedykker lagde æg i reder et par steder, men unger blev det ikke til. Rørspurv 

og tornsanger sås under fodring af unger. 

 

Mink 

Vi har haft fælderne aktive det meste af året, men har ikke fanget nogen dyr. Der er god mulighed for at en 

professionel minkfanger vil overtage fangsten i 2021. 

Forundersøgelse af vandløbsrestaurering ved Vigersdal Å 

En strækning af Vigersdal Å er udpeget i statens vandhandleplan til at blive forundersøgt med henblik på 

tiltag der kan sikre forbedrede fysiske forhold, så målsætningen om en god miljøtilstand kan opnås. Den 

berørte strækning omfatter Vigersdal Å fra hvor Stængebæk løber til Vigersdal Å og til udløb i Haraldsted 

Sø. Det berører vores reservat på en strækning af 290 m.  

• I efteråret 2018,  ansøgte Ringsted Kommune, Fiskeristyrelsen om til tilsagn til at dække udgifterne 

til en forundersøgelse af dele af Vigersdal Å, med henblik for genslynging og udskiftning af 

vandløbsbunden, med det mål at vandløbstrækningen kan opnå god miljøtilstand. 

• marts 2019, har kommunen modtog tilsagn fra Fiskeristyrelsen, hvorefter forundersøgelsen blev 

igangsat med SWECO som rådgiver 

• 27. marts 2019, afholdtes orienteringsmøde for berørte lodsejere, forud for igangsætningen af 

forundersøgelsen. Dagsorden og oplæg kan findes under "Informationer om forundersøgelsen". 

• Forundersøgelsen gennemføres indenfor ét år, i løbet af 2019-20. 

Status februar 2020: Teknisk del af forundersøgelse er udført og ejendomsmæssig del er i gang.  

Afværgeforanstaltning ved reservatet 

Stien skal hæves til kote 24.10 m over en 90 m lang strækning,  dvs. at der skal lægges 10-15 cm jord/grus 

på.   

Følg med på Facebook 

For fire år siden fik vi liv i Facebooksiden. Nu har vi 132 medlemmer. Søg ”Kværkeby Fuglereservats 

Venner” på Facebook og del og like! Især fotograferne er flinke til at sætte noget op på siden.  

 



Fotogruppen og kalenderen 

Fotogruppens Kalender 2020 er næsten udsolgt. De allersidste kan købes her på generalforsamlingen til 

nedsat pris. Der er laget 26 fotosamlinger på vores galleri (på hjemmesiden) i 2019. Der er mange 

fantastiske foto imellem.  Fotogruppens arbejde er medvirkende til at vi bliver kendt rundt omkring. 

  

Fremtidige projekter 

Der er flere gange set Skægmejse i reservatet. Vi vil lave nogle ”redekasser” af tagrør, som fuglen 

foretrækker som redepladser.  

Vi har stadig tanker om at genskabe grus-revlen i vest, så vadefuglene får en strandbred.  

Vi pusler endelig med tanken om et større reservat. Der er meget mose mod nord øst og sydøst (små 200 ha), 

som kunne tilsluttes reservatet eller indgår på en eller anden måde. Der skal søges penge, hvis vi skal købe 

en nabogrund, da egne midler ikke rækker. Evt. nye arealer bør plejes ekstensivt (= ikke så plejekrævende 

som vores nuværende).  

Tak 

Tak til alle, som via kontingentet elle donationer er med til at støtte reservatet. Tak til den anonyme giver, 

der hver måned har indsat 100 kr. på vores arealkonto! En særlig tak skal gå til de aktive i arbejdsgrupperne 

og bestyrelsen. Det er et kæmpemæssigt arbejde I gør! 

  

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson 2020.  

Bestyrelsen, den 25. februar 2020 

 

Peter Hansen  Jørgen Zeeberg Madsen  John Kristensen  Benny Rosenqvist  

 

 

Henning Kopp  Merete Sørensen  Jon Feilberg 


