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KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ EN LØSNING

Vores entreprenørafdeling servicerer
dagligt private, firmaer og kommuner

og løser diverse opgaver. 

Svend Erik Norby
VOGNMAND & ENTREPRENØR

Sven Erik Norby
VOGNMAND & ENTREPRENØR

Entreprenør Vognmand Slamsuger Landbrug
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◄ Vognmandskørsel

◄ Graveopgaver

◄ Belægningsarbejde

◄ Asfaltarbejde

◄ Rodskæring

◄ Kloakarbejde

◄ TV inspektion

◄ Slamsugning

◄ Tømning

◄ Højtryksspuling

◄ Kloakrensning

◄ Kloakspuling

- og meget mere

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ EN LØSNING

Vores Entreprenør afdeling beskæftiger sig til 
hverdag, med at servicere og vedligeholde

vandledninger samt andre opgaver.

 Vognmandskørsel

  Afh. af grene og 
rødder

 Containerudlejning

 Graveopgaver

 Drænopgaver

  Rep. og udskiftning 
af vandledninger

 Belægningsarbejde

 Asfaltarbejde

 Støbearbejde

 Hegnsklipning

 Slåning af grøfter

 Slamsugning

 Højtryksspuling

 Motorspiral

Af Camilla Nissen

NATUR Et nyt naturreservat 
blev i weekenden indviet i en 
skov i området Rusland ved 
Villingerød, tæt på Tegners 
Museum og Statuepark. Det er 
Fugleværnsfonden, der i 2019 
har købt området 14,8 hektar 
af det 260 hektar store natur-
område i Nordsjælland. Fon-
den har et ønske om at beskyt-
te det gamle stykke skov og 
arbejde for at sikre levesteder 
til fuglearter, der er tilpasset 
denne naturtype.

Fugleværnsfondens frivilli-
ge og naturvejledere er godt i 
gang med at passe på naturen 
i naturreservatet og skabe gode 
rammer for natur- og fugleop-
levelser for de besøgende, lyder 
det i en pressemeddelelse fra 
Fugleværnsfonden. For eksem-
pel arbejder de frivillige med at 
optælle fugle, sætte redekasser 
op og afholde gratis, guidede 
ture i naturreservatet.

Naturreservatet består pri-
mært af gammel løvskov (bøg 
og eg) suppleret med gran og 
fyr flere steder. Området har i 
mange år fået lov at passe sig 
selv, nogle steder med træer, 
som er mere end 150 år gam-
le. Her yngler blandt andet 
stor flagspætte, grå fluesnap-
per, træløber og korttået træl-
øber. Skoven indgår i et større 
mosaiklandskab i naturområ-
det Rusland med tilgroet hede 
med lyng og enebær, mose, 
overdrev, rigkær og eng. Ude i 

det åbne område forekommer 
hedelærke og rødrygget torn-
skade.

Besøgende er velkomne året 
rundt og Fugleværnsfondens 
naturvejledere samt den fri-
villige arbejdsgruppe afholder 
gratis fugleture i naturreser-
vatet. Området er mest interes-
sant om foråret, når det gælder 
fuglelivet. Her kan man blandt 
andet høre den karakteristiske 
trommen fra stor flagspætte. 
Spætten er langt fra den ene-
ste vilde fugl, som har et fri-

sted i naturreservatet. Også 
arter som halemejse og kort-
tået træløber lever af skovens 
spisekammer.

Fugleværnsfonden køber, 
beskytter og genopretter natur 
i hele Danmark for at sikre 
levesteder til vilde fugle - især 
de truede og sårbare arter. Og 
i november 2019 købte Fug-
leværnsfonden 14,8 hektar af 
det 260 hektar store naturom-
råde i Nordsjælland, der har 
egnsnavnet Rusland. Stednav-
ne som Rusland og Sibirien 

findes flere steder i Danmark 
og er blevet brugt om øde og 
afsidesliggende steder, oplyser 
Fugleværnsfonden.

Reservatet er en del af Pan-
dehave Å fredningen og af 
Natura 2000 habitatområdet 

nr. 132 Rusland. Fugleværns-
fonden er en almennyttig, 
erhvervsdrivende naturfond 
etableret af Dansk Ornitolo-
gisk Forening (DOF) i 1966, 
men har virket som selvstæn-
dig fond siden 2006.

Godt nyt for fuglene:

Nyt naturreservat indviet i Rusland 

Fugleværnsfonden har købt et stykke af skoven i området Rusland. Foto: Allan Gudio Nielsen, Fugleværnsfonden

Stor flagspætte findes i det nye naturreservat. Foto: Ulrik Bruun.

Et naturreservat i et 
stykke gammel skov 
i området Rusland 
ved Tegners Muse-
um er nu indviet - 
til gavn for fuglene 
i området


