
Projektgruppemøde i Vild med Tårup 
Dato: onsdag den 19. oktober 2022 
Tid: kl. 19-21 
Sted: Tårup Byvej 4 
Deltagere: Stine Laybourn, Pernille Albertus, Arne Nielsen, Arne Roymondt Buhrkall og Steen Jensen 

Dagsorden: 
1: 
Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Godkendt 
 
2: 
Status på de vilde bede under Egen 

• Bedet ved birketræerne bliver slået i år. Slættet ligger i ca. 3 uger og rives derefter sammen og 
lægges på kvasbunken (Arne N). Bedet ved petanquebanen forbiver uslået indtil foråret. 
Kævlerne nær banen omplaceres, foreløbigt inde i det vilde bed.  

• Skal definere mere tydeligt, hvor der skal slås og ikke slås. 
 
3: 
Opsætning af infoskilte ved bedene under egen: 
Økonomi - der er bevilliget 6.000 kr. fra Tårup landsbyråd til skiltene. Deadline for anvendelse af 
midlerne er juni 2023. 
Udformning af skiltene - idé, indhold, type, placering 

• Stine og Pernille arbejder på et udkast med udgangspunkt i ca. A3-størrelse. Logo, begrundelse 
og værtsplanter. Folderholder.   
 

4: 
Opsætning af fuglekasser 
Nyborg Kommune har indgået et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening på Fyn om at 
understøtte fuglelivet i kommunen, og tilbyder derfor gratis opsætning af fuglekasser. Det kan fx. være i 
forbindelse med et grønt område, en legeplads, et vådområde ell.l. 

• Vild med Tårup er vilde med idéen, vi vil gerne med på råd, hvilke fuglearter, der skal laves 
kasser til (fx mursejlere, mejser, spurve, stærekasser?) og hvor de skal sættes op. Arne N. følger 
op med kommunen. 
 

5: 
Planlægning af andre aktiviteter i efteråret 

• Vi har nået meget i år: Slættet for første gang, lavet en folder, stenbunker 
• Diskussion omkring hvordan vi gør biodiversitet relevant for børnene 
• "Åbne vilde haver" idé. 
• Foredrag: Seges eller Morten DD (10.000 kr for 1 times foredrag). Behov for underskudsgaranti.  

 
6: 
Eventuelt 

• Vild med Tårup mødes med landsbyrådet til foråret for at diskutere eventulle yderligere tiltag 
(f.eks. udskiftning af bildæk til træstammer) 

• De store sten skal blive liggende, den med hulning retter Arne N op til vater. 

https://vildmedtaarup.dk/vmt/images/vmt/referater/2021/09222021-referat-vildmedtaarup.pdf


 
7: 
Næste møde 
 


