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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

Torsdag den 28. maj 2020 
 

Til stede: Henrik, Sten, Kirsten, Stig, Jens og Emilie Nicoline Berg Schmidt (ENS) fra Fugleværnsfondens 

sekretariat.  

Afbud: Bent, Thure, Claus, Britta, Ulla B., Kim og Lisbeth 

Med god afstand og håndsprit på bordet blev årets grillmøde ved Gundsømagle afholdt. Skægmejser, 

nattergale og grågæs var heldigvis ganske uvidende om forsamlingsforbud 😊.  

 
 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Nyt fra sekretariatet 

Emilie er tilbage efter endt barsel, det er dejligt at være tilbage! 
 

Foruden at påvirke dette møde, påvirker forholdene under Corona også Fugleværnsfonden helt generelt.  
Som I måske har fulgt med på mail, har alle Fugleværnsfondens medarbejdere arbejdet hjemmefra, vores 
fugleture har været aflyst, ligesom alle arbejdsgrupper har skulle og fortsat skal tage deres forholdsregler 
ved arbejdsdage, møder o.l. Vi er så småt begyndt at vende tilbage til Fuglenes Hus, og igen at åbne op for 
ture. Dog er Gundsømagle Sø et svært reservat, når det kommer til at holde afstand, og vi har derfor fortsat 
aflyst ture. Hold øje evt. øje med vores hjemmeside for evt. opdateringer.  
 
Allan og Jørn afholdt en digital fugletur ved Gundsømagle Sø, som I kan se her: 
https://www.facebook.com/fuglevaernsfonden/videos/324007368562777  
 
Vi opfordrer til, at arbejdsgruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og husker at holde god 
afstand. Husk at deling af arbejdsredskaber og kikkerter er oplagte smittekilder.  
 
I disse tider hvor sekretariatet kommer mindre rundt i landet, er I i arbejdsgruppen, i endnu højere grad 
end vanligt, vores øjne og øre i naturreservatet, ligesom jeres arbejdsindsats er helt uvurderlig i en tid, hvor 
vi må forvente at få mindre hjælp ude fra. Mange tak for jer og for alt jeres gode arbejde, det er i høj grad 
værdsat! 
 

Ved Gundsømagle Sø 

Tagrørene på gåseengen er blevet slået. Fremadrettet fjernes rørene for at hindre førneopbygning, der på 

sigt kan hæve og udtørre det fugtige engområde. ENS fortæller, at der fortsat arbejdes med at fjerne 

tagrørene ved afbrænding.  

 

https://www.facebook.com/fuglevaernsfonden/videos/324007368562777


                            Referent: Emilie Berg Schmidt                                                                    

2 

 

2 

Gangbroen er flere steder noget ustabil, og der bestilles en tømrer til at give et tilbud på reparationer af 

denne. Der ligger en opgave med gennemgang af gangbroen for at kunne estimere omfanget. 

 

Der er en del opvækst af pil i rørskoven ved gangbroen, særligt langs søkanten. Arbejdsgruppen plejede at 

fjerne disse i isvintre, men har af gode grunde ikke kunne gøre dette i en årrække. ENS indhenter et tilbud 

på dette samt rydning af opvækst på øen, der nogle steder er for ustabil til at kunne ryddes af 

arbejdsgruppen. Såfremt dette ikke kan udføres i år, slås de dele af øen, der kan af arbejdsgruppen i 

sensommeren.  

 

Nyt fra arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen kan fortælle, at der er RIGTIG mange mennesker, der besøger reservatet - dejligt! 

Kim og Britta fik fjernet den store jordbunke, der var ved p-pladsen i Østrup. Tak for det.  

Jens melder 0 bjørneklo i naturreservatet i år, men holder fortsat øje.  

 

Der har været et par stier, der uofficielt er blevet etableret ud i rørskoven igen i år. Fuglene skal have fred i 

rørskoven, og disse uofficielle stier skal vi nok være opmærksom på løbende, så vi hurtigt kan få dem 

lukket. Jens sprang hurtigt til denne gang, og lukkede af med grene - mange tak! Peter Bo har været over 

opvækst af rød-el langs bredzonerne, det har ENS bemærket, og det ser godt ud 😊.  

De motorsavskyndige har været på pletten ved vinterens storme, tårnene skinner og Q-gruppen har samlet 

inspiration fra den online fugletur til at udvide snogehøjene. Gundsømaglegruppen er på pletten som altid!  

For udførte arbejdsopgaver se også skema sidst i referatet. 

 
2. Det nye naturrum 
Entreprenøren går i gang den 3. august, og naturrummet 
forventes at stå færdigt den 30. august.  
De nye plancher er i trykken, og skal herefter sættes op.  
Forud for entreprenøren går i gang, skal redskabsskuret 
tømmes og plancher og folderkasser tages ned. Reolen 
gemmes og genopsættes i det nye redskabsskur. 
Stig står for at afholde en arbejdsdag, hvor dette sker. Dagen 
fastsættes til onsdag den 29. juli kl. 18. 
Mødestedet er ved skuret, og tingene fra skuret kan 
opbevares hos Stig - tak for det!  
Når arbejdet opstartes, opsættes et skilt, der oplyser om 
arbejdet og dets forventede varighed.  
 
3. Høslæt 2020: lørdag den 15. august kl. 9 
Stig sørger igen i år for skarpe leer, våde hvæssesten og river.  
Vi starter med morgenbrød, som Bent køber ind. Henrik medtager drikkevarer og udsender 
mødeindkaldelse. Kirsten sørger for, at viserne triller.  
 
4. Fugleovervågning ved Gundsømagle Sø 
Vi mangler en fugleovervåger ved Gundsømagle Sø snarest mulig, for at få det resterende af ynglesæsonen 
2020 med. Er I eller kender I nogen, der kunne være interesserede? 
 
Jens foreslår, at fugleovervågningen varetages af en gruppe, fremfor en enkelt person. ENS kan fortælle, at 
FVF har gode erfaringer med dette fra andre naturreservater, men at det vigtige er, at der er min. én 
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person, der er gennemgående på alle optællinger, så observationerne bedst kan kvantificeres og for at sikre 
en ensartet praksis. 
Der er en velbeskrevet vejledning i, hvordan det præcist skal gøres, som kan sendes til interesserede. Sig 
bare til. Søren Ring, der står for koordinering af fugleovervågningen i FVF, kommer gerne ud og giver et 
kursus til den/de nye fugletællere. Fra Fugleværnsfonden siger vi desuden mange tak til Erik for at have 
varetaget opgaven til excellence de sidste mange år! 
 
5.Orkidétælling 2020 
Orkideerne blev talt umiddelbart efter mødet, men blev dog omgjort, da der dukkede et par eksemplarer 
op efterfølgende. Det har været et meget tørt forår, og resultatet var derefter, dog med nogen fremgang 
ved Vesttårnet. 
   

 
Grafen viser resultatet af 

orkidétællinger (antal) i 

Fugleværnsfondens 

naturreservat ved 

Gundsømagle Sø. Grå 

graf viser nedbør(ml) i 

maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. Kommende arbejdsopgaver, arbejdsdage og arbejdsgruppemøder 
Se også skema sidst i referatet! 
 
6.a Slå langs stier  
Elletræerne i bredzonen på engene kan med fordel genslås i sensommeren slut august/september. 
 
6.b Rydde opvækst på yngleøen  
Forud for dette bør der købes to nye redningsveste. Øerne bør slås i sensommeren (slut 
august/september), da de formodentlig her er tørrest og fri for ynglefugle. Såfremt opvækst af pil skal 
fjernes af ekstern entreprenør i denne vinter, rydder de ved samme lejlighed vegetation på yngleøen. ENS 
vender tilbage, når hun ved mere om dette.  
 
6.c Rydning af skuret og nedtagning af plancher 
Se punkt 2.  
Der bliver spurgt ind til fornyelse af plancherne på gangbroen i rørskoven. ENS kan fortælle, at de nye er 

klar, og at de skal opsættes i det nye naturrum. De gamle på gangbroen skal tages ned og køres på 

genbrugspladsen, medmindre nogen fra arbejdsgruppen er interesseret i at beholde dem? 

 
6.d Gennemgang af gangbroen 
For at få et overblik over opgavens omfang forud for renoveringen, skal gangbroen gennemgås.  
Det nemmeste er nok at udskrive kortet, markere direkte derpå, og efterfølgende kan der tages et billede 
af kortet med telefonen, der kan sendes til ENS. 
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ENS har sendt to kort over gangbroerne (Se kort i mail af 3. juni). Udskiftning af trædebræt (T), 
Underlæggende fundament (U) eller gelænderdele (G) markeres. Ved ex udskiftning af 3 trædebrædder ét 
sted, kan markeres ”T3”. Bent og Stig har meldt sig til opgaven - tak for det. 
 
Datoer til kalenderen 
 

Dato Tid  Type 

Afventer Afventer Arbejdsdag - slåning af stier og nedtagning af 
plancher i rørskoven 

Onsdag den 29. juli  
 

Kl. 18 Arbejdsdag - rydning af skur ved Østrup 

Lørdag den 15. August  
 

Kl. 9 Høslæt  

Torsdag den 10. september 
 

Kl. 17 Arbejdsgruppemøde ved Vesttårnet 

 
Guidede fugleture efterår 2020 
 

Dato Tid  Hvem 

Lørdag den 5. september  9 - 12 Jens og Peter Bo 

Lørdag den 3. oktober 9 - 12 Henrik, Jens og (Boye?) 

Lørdag den 7. november 10 - 13 Claus og Sten  

Lørdag den 5. december 10 - 13 ? 

 
7. Eventuelt 
Kirsten efterspørger et skjul i rørskoven, hvor rørskovens fugle kan observeres ubemærket fra. ENS bringer 

dette videre til sekretariatet.  

 

Jens efterspørger data fra Bioblitz. ENS oplyser, at de kan findes på Fugle og Natur (fugleognatur.dk) 

Her er alt tastet ind på lokaliteten ”Gundsømagle Sø (Roskilde, Sjælland). Observationer fra Bioblitz er 

primært indtastet den 29. juni 2019. Enkelte gange suppleres listen af flere observationer senere, 

efterhånden som evt. hjemtagende eksemplarer bliver artsbestemt. Man kan evt. se efter om 

observatørnavnene går igen i ugerne efter.  

Se: https://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=24653 

 
 

Mange tak for et dejligt møde 
Bedste hilsner 

 
Emilie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=24653
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Arbejdsopgaver ved Gundsømagle Sø 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Er gjort  Gentages  
Forår/ 
sommer 
2020 

Gentages 
Efterår/ 
vinter 
2020-2021 

Faste opgaver:     

Klippe rør langs gangbroen Arbejdsdagen 
 

 X  

Bjørneklo holdes nede  
 

Jens  
 

X X  

Reparationer af net på gangbroen Efter behov 
 

X   

Rengøring af fugletårne  
 

X   

Slå stier 
 

Arbejdsdagen   X  

Orkidetælling  Jens 
 

X X  

Høslæt på Vestengen Stig  
 

 
 

X  
 

Opfyldning af foldere  Henrik og Jens 
 

X X X 
 

Slå vedopvækst på Gåseengen og 
ved bredzonen ved engen ved 
Østrup.  

Henrik og Peter Bo X  X 

Rydning af vegetation på øen Sten og Jens 
 

 X  

Samle skrald under tårnet 
 

Gentages efter behov    

Registrering af redekasser 
 

Lisbeth og Britta X X  

Andre opgaver:     

Fjerne jord fra p-plads 
 

 X   

Afspærre uofficielle stier ud i 
rørsumpen 

Opstår der nye, skal disse også 
afspærres med grene 

X   

Indkøb af nye redningsveste 
 

  X  

Tømme redskabsrum Stig 
Se punkt 2 

 X 
 

 

Nedtage plancher på gangbroen 
 

Se punkt 6.c  X  

Gennemgang af gangbro  
 

Stig og Bent 
Se punkt 6.d 

 X  

Anlægge nye snogehøje og ordne  
de gamle 

Q-gruppen  X X  

 


