Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
mandag den 19. juni 2006
Tilstede: Arne, Bent, Erik, Hans Peter, Henrik, Jimmy, John, Kirsten, Preben, Stig, Søren,
Tommy og Elise.
Der var afbud fra: Claus, Jan, Jørgen, Klaus, Leo og Vibeke.
Desuden manglede: Kenneth og Leif.
………………………………….
Vi mødtes ved Vesttårnet kl. 18.30 og kunne lige akkurat mase os sammen omkring det
ene af picnicbordene i det gode og lune vejr.
Elise startede med at takke Bent, John, Hans Peter og Arne for deres hjælp ved fredagens
arrangement, hvor 60 af Fugleværnsfondens bidragydere var på besøg ved
Gundsømagle Sø. Ejeren af Østrupgård havde givet lov til bilparkering langs deres lade,
vejret var fint, og alle var meget begejstrede for trampestien og gangbroen. Ved Vesttårnet
blev der serveret diverse forfriskninger, som John havde indkøbt efter Elises anvisninger,
og som - viste det sig - var særdeles rigeligt beregnet. John havde derfor medbragt store
restmængder af danskvand, æblemost og franske kartofler, som blev delvist indtaget i
løbet af mødet.
Dernæst snakkede vi om den vellykkede tur til Vattenriket, som arbejdsgruppen, takket
være Roskilde Amts Naturpris, havde været på den 21. maj. Det havde været en fin tur
med godt humør og 71 arter, herunder sortterne, rovterne og mange vadefugle, så
tidspunktet for turen var godt valgt. Bent havde lavet et fint regnskab for turen, og de
resterende 944,50 kr er blevet overdraget til kassemester Arne.
Bent uddelte en 10-års oversigt over antallet af ynglepar for udvalgte (især vandlevende)
fugle i Fugleværnsfondens område ved Gundsømagle Sø (vedlagt til ikke-tilstedeværende). Generelt er tendensen nedadgående, og dette fik os til at snakke om
vandkvalitet og mink.
Fugleværnsfonden har, siden købet af Gundsømagle Sø - i samarbejde med amt og
kommune - gjort meget for at forbedre vandkvaliteten i søen: Stop for udledning af
spildevand, kloakering af Østrup, stop for en række mindre spildevandsudløb m.m. Der
lader imidlertid ikke til at være politisk vilje til at rense vandet yderligere, og Elise
opfordrede derfor arbejdsgruppen til at skive nogle læserbreve, hvor man spørger
myndighederne om, hvad de vil gøre for søen. Hans Peter har efter mødet skrevet et
indlæg til lokalavisen, som forhåbentlig bliver bragt.
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Der blev flere gange set spor efter mink i Rågeskoven sidste vinter, og gruppen vil
eventuelt opsætte fælder senere på året. Elise fortalte, at arbejdsgruppen i Vaserne har lånt
tre minkfælder af Københavns Statsskovdistrikt, som de har opsat og tilset i en periode,
dog uden at fange nogle dyr. Hvis en mink fanges, kan man ringe til en lokal jæger fra
statsskovdistriktet, som kommer og afliver den. En lignende ordning kunne måske
arrangeres ved Gundsømagle Sø, så man slipper for at bringe fælde+mink til aflivning hos
Jørgen. Der var enighed om at tage emnet op på september-mødet. Man kan læse mere om
mink på dette link: http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/invasivearter/
Dyrearter/Minkbekaempelse/ - som dog ikke fungerer helt som det skal, så jeg kan ikke
lave udskrift til de mail-løse.
Nu vi var i gang med uønskede væsener, snakkede vi lidt om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som der er en lille bestand af vest for Vesttårnet ved Gundsømagle Sø. Elise
fremviste et hæfte med den nyeste viden om bekæmpelse af denne plante. Hæftet kan
downloades som en 43 siders PDF-fil på www.giant-alien.dk. Søren F. H. havde været på
et seminar med en af forfatterne til hæftet, og hun havde sagt, at frøene af bjørneklo
overlever i højst 4 år. Dette betvivlede Bent, da han flere gange havde oplevet, at der kom
ældre frø frem, når man rodede i jorden. Men læs selv hæftet.....
Vi fik også tid til at beundre de flotte engblomster og -græsser, der er vokset frem
omkring Vesttårnet, takket være arbejdsgruppens store indsats med et eller flere årlige
høslæt. I maj måned blev alle stødene i engområdet knust af et professionelt firma med en
stødknuser, så det nu skulle være lettere at slå med le i området. Samtidig blev stødene
ved starten af markvejen oppe ved landevejen knust, så der nu er nogle udmærkede Ppladser her. Der arrangeres høslæt-dag søndag den 2. juli kl. 9.00 ved Vesttårnet.
Arne har indkaldt gruppen og modtager gerne tilmeldinger - også fra ægtefæller eller
andre friske pårørende. Søren F. H. deltager på dagen og kommer med nogle ekstra leer
og river, men medbring selv, hvis du har et sådant redskab.
Som tak for Allans foredrag for nogle måneder siden har Rotary fra Roskilde sendt et
gavekort på 1.700,- kr. til køb af waders i Jan & Bo's Lystfiskershop i Roskilde.
Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mangler ikke waders, men John henter tre par
waders og bringer dem ind i Fuglenes Hus, så andre arbejdsgrupper kan bruge dem.
Bent havde i sin egenskab af kontaktperson til Caretakergruppen ved Gundsømagle Sø for
nylig modtaget en mail fra en Jess, som gerne ville gøre noget godt for storken ved
Gundsømagle Sø. Bent har siden sendt en mail til Jess, som muligvis dukker op til
høslæt-dagen den 2. juli.
Til sidst gik vi hen til Vesttårnet og kastede et kritisk blik på tårnets virkelige og sande
tilstand: Flere brædder er rådne. Tårnet er blevet behandlet med en maling, der gør, at
træet ikke kan ånde, og som lukker vandet inde i træet. Stig har skiftet flere brædder.
Vurderingen er, at de bærende stolper er gode nok endnu, men til gengæld er
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fundamenterne ved at smuldre, fordi der er brugt kalkholdigt grus til støbningen. De skal
repareres inden alt for længe, og Elise prøver at finde nogle penge til dette.
Og så var mødet ellers slut. John uddelte rundhåndet de sidste læskedrikke og poser med
franske kartofler, til dem der ville have. Tilbage er så blot at sige tak for Jeres store
indsats ved Gundsømagle Sø og for et godt møde. Ha' en rigtig god sommer alle sammen.
Referent: Elise

