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8. april 2019, referent: Emilie Berg Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
mandag den 8. april 2019
Til stede: Bent, John, Stig, Peter Bo, Jens, Lisbeth, Henrik og Emilie Nicoline Berg Schmidt (ENS) fra
Fugleværnsfondens sekretariat.
Afbud: Ulla S., Tommy, Mary-Ann. Jørgen, Boye, Sten, Ulla B., Britta, Kim, Søren, Kirsten, Claus og
Jørgen
I fuld sol og med 4 rørhøge kredsende over rørskoven, et nymalet tårn og nyslættede engarealer i
baggrunden, holdt 8 glade mennesker årets forårsmøde ved Gundsømagle Sø.

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Nyt fra sekretariatet
Emilie går på barsel i perioden 1.maj – 1. januar. Maria Elisabeth Laursen (MEL), der har arbejdet i fonden
først som studentermedhjælper og siden arbejdet fuldtid 3 mdr. i Hannes stilling, varetager ENS’ opgaver,
mens hun er væk. Maria kender fonden og grupperne godt og glæder sig til de mange nye spændende
opgaver.
Ved Gundsømagle Sø
Jørgen har fået nye kvæg af racen Wagyu, der afgræsser Gundsømagle Sø i år. Da de er lidt mere adrætte
en det tidligere kvæg, højnes hegnet ca. 20 cm. Kvægene er omgængelige, og de formodes desuden i højere
grad at kunne afgræsse de vådere arealer.
Roskilde Kommune har hyret en konsulent til at lave en naturregistrering ved Gundsømagle Sø, hvor også
naturreservatet indgår. Miljøstyrelsen foretager desuden NOVANA-undersøgelser (Nationale
Overvågningsprogram for VAnd og NAtur) i perioden maj-oktober på de åbne enge. Både Kommune og MST
er orienteret om at tage hensyn til ynglefugle, og vil i videst mulig omfang kontakte os vedr.
registreringsdagene.
Har I kendskab til konkrete ynglelokaliteter de skal være særlig opmærksomme på, må I meget gerne
registrere det i DOF-basen på kortet, samt sende ENS/Maria en mail vedr. dette.
Udførte arbejder siden december
Se også skema sidst i referatet.
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Der har været vandaler i reservatet i slutningen af januar, der fik spredt foldere og væltet skilte og stolper.
Arbejdsgruppen var straks på pletten og fik ryddet op og banket pæle og skilte på plads, så alt nu igen står
stabilt –mange tak for det !
2. Høslæt 2019: lørdag den 24. august
Stig sørger igen i år for skarpe leer, våde hvæssesten og rede river.
Vi starter med morgenbrød kl. 9, som Bent køber ind. Henrik medtager drikkevarer, og måske vi er heldige,
at Kirsten igen i år brygger videre på Høslætsangen. Vel mødt!
3. Orkidétælling 2019
Jens koordinerer og skriver ud, når det er tid til årets orkidétælling. Det er forventeligt i slutningen af
maj/starten af april.
4. Rørskær
Der er i år blevet høstet en del rørskov ved Gundsømagle Sø udenfor FVF’s arealer. Jens og Sten har i den
forbindelse spurgt ind til planerne for plejen af rørskoven ved søen.
Uddrag fra plejeplanen:
”Rørskær: Regelmæssig rørhøst forsinker tilgroning af rørskoven og succession frem mod en
mere tør og træbevokset naturtype. Regelmæssigt rørskær vil 1) modvirke, at rørskovens bund
hæver sig som følge af akkumuleret organisk materiale, 2) fremme produktionen af nye skud, 3)
skabe nye tidvist våde områder i en ellers tør rørskov samt 4) hindre, at rørskoven breder sig ud i
åbent vand (José & Hawke 1996).”
”Store uhøstede sammenhængende rørskovsarealer har stor betydning for pladskrævende
ynglende fuglearter som rørdrum og er også af betydning for grågås, rørhøg, vandrikse og plettet
rørvagtel. Værdien som ynglehabitat stiger generelt med den tid, som rørskoven står urørt.
Omvendt har arealer, der høstes, værdi som ynglehabitat for bl.a. kolonirugende fugle, såfremt
tagrørenes vækst forbliver lav og ikke forhindrer fuglene i at komme til rederne. Endelig har de
lysåbne engområder, der opstår efter afhøstning af tynd, tør rørskov betydning som yngle- og
fourageringshabitat for vadefugle og gæs.”
”Konklusionen fra Vejlerne er, at intervallet imellem rørhøst i de vigtigste områder ikke bør være
mindre end fem år, og det bør sikres, at store rørskovsområder får lov til at stå i omkring 10 år
mellem hver høst.”
”Det anbefales fremover at tilstræbe en rørhøst, der foregår i mindre blokke og med mange og
lange kantzoner, frem for på store sammenhængende arealer som i dag. Rørskoven skal fremstå
som en mosaik af arealer, der høstes årligt, områder med rørskær i en toårig cyklus, arealer med
en 5-15 årig cyklus samt evt. mindre felter med høst af grønne rør i juli/august.”

Som det fremgår af plejeplanen, bør vi tilsigte, at der er en blandet aldersstruktur i rørskoven, men også
sørge for at bevare større sammenhængende områder med ældre rørskov for at sikre ynglelokaliteter for
bl.a. rørdrum og rørhøg. Der er dog flere steder, hvor der er en del opvækst af pil i rørskoven, hvilket er
tegn på, at den fugtige rørskovssump bevæger sig mod et senere og tørrere succesionsstadie.
Pileopvæksten bør fjernes for at bevare rørskoven fugtig, og dele af rørskoven bør muligvis slås. John
mener at huske, at sidste rørhøst på fondens arealer blev foretaget i 2003.
Rørskoven ved Gundsømagle Sø skal ses i sin helhed, og ENS ser nærmere på praksis for foryngelse af
rørskoven udenfor FVF’s område, med henblik på at vurdere tiltag for slåning i naturreservatet.
Arbejdsgruppen opfordres til at hjælpe med at lokalisere konkrete fund af ynglende jordrugende fugle i
rørskoven, således at der kan tages hensyn til disse.
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5. Kommende arbejdsopgaver og arbejdsgruppemøder
Se også skema sidst i referatet.
5.a Opgaver til arbejdsdagen den 4. maj
 Udskiftning af nettet på gangbroerne
 Ophænge ”Støt Fugleværnsfonden” planche i Vesttårnet, samt ”Gubra”-skilte på piktogramstolper.
ENS sætter dem i skuret.
 Tjek for Bjørneklo
 Klippe rør langs gangbro
5.b Klargøring af fugletårne
Pudse vinduer og generel klargøring af tårne. Lisbeth samler det sædvanlige hold. Rude 13 i Østtårnet er i
stykker. Henrik kontakter Kim, med henblik på om det er noget, han kan ordne.
5.c Slå langs stier
Stig tager slæt på de åbne områder ved høslætengen. Peter Bo og Henrik koordinerer en slåning af de
øvrige områder over sommeren. Elletræerne i bredzonen på engene genslås i sensommeren slut
august/september.
5.d Redekasser
Lisbeth, Britta og Ulla B. fortsætter registreringen af redekasserne.
Siden sidst er der kommet styr på yderligere 31 kasser, og der er nu i alt 54 redekasser i reservatet. 11 er
taget ned med henblik på reparation og genophængning, andre har ikke kunne reddes. Der kommer et par
nye redekasser til træløber og rødstjert.
De u-nummerere redekasser nummereres, og nye og reparerede kasser hænges op. ENS vedhæfter
tidligere registreringer af brug af redekasserne, som gruppen ajourfører.
5.e Rydde opvækst på yngleøen
I sensommeren (slut august/september) genryddes yngleøen for opvækst, da de formodentlig her er tørrest
og fri for ynglefugle. Husk at købe nye redningsveste forinden!
Datoer til kalenderen
Dato
26.- 28. april (fredag - søndag)
4. maj (lørdag)
Slut maj/start juni
24. august (lørdag)
16. september (mandag)

Tid

kl. 9
kl. 18

Type
Fællestur til Fanø se punkt 7
Fælles arbejdsdag se punkt 5.a
Orkidétælling se punkt 3
Høslæt se punkt 2
Arbejdsgruppemøde med mad

Tid
kl. 9-12
kl. 9-12
kl.10-00
kl. 9-12
kl. 9-12
kl. 10-13
kl. 10-13

Hvem
Britta og Sten
Thure og Henrik
Bioblitz –kontakt Allan hvis I ønsker at deltage
Jens og Henrik
Henrik
Peter Bo og Jens
Peter Bo

kl. 9

6. Guidede fugleture efterår 2019
Dato
4. maj
1. juni
29. juni
7. sep.
5. oktober
2. november
7. december
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7. Eventuelt
Gruppen tager på fællestur til Fanø den sidste weekend i april. Jens arrangerer og oplyser, at der stadigvæk
er pladser, hvis nogen skulle være interesserede? Kontakt Jens, hvis det har interesse.
Jens foreslår, at han og Kirsten laver en tur for naboerne til naturreservatet. Det vil give dem en mulighed
for at lære naturen bedre at kende, og de vil måske hjælpe med at holde øje og passe på området. ENS
synes, det er en god idé, da det kan hjælpe med at styrke forholdet til vores naboer. Jens koordinerer med
Kirsten.
Lisbeth tog eftersøgningen af en vielsesring op, som en besøgende havde tabt i vandet under Vesttårnet. På
bedste guldgraver manér fandt hun ringen, og blev belønnet med chokolade og vin. Chokoladen blev delt
ud under mødet, og vinen er sendt med på Fanø-turen. Godt fundet og tak fordi du delte.

Sidst men ikke mindst tak for et dejligt møde!
Fuglefløjt og forårshilsner
Emilie
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Arbejdsopgaver ved Gundsømagle Sø
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages
Forår/
sommer
2019

Faste opgaver:
Klippe rør langs gangbroen

Arbejdsdagen

Bjørneklo holdes nede

Jens

Reparationer af net på gangbroen

Arbejdsdagen

X

Rengøring af fugletårne

Lisbeth samler et hold
Se punkt 5.b
Stig, Peter Bo og Henrik
Se punkt 5.c
Jens koordinerer
Se punkt 3
Stig sørger for skarpe leer, Henrik
indkalder
Se punkt 2
Henrik og Jens

X

Slå stier
Orkidéetælling
Høslæt på vestengen

Opfyldning af foldere
Slå vedopvækst på Gåseengen og
ved bredzonen ved engen ved
Østrup.
Rydning af vegetation på øen
Slå tagrør i bredzonen på
gåseengen
Samle skrald under tårnet
Andre opgaver:
Grunde og male de renoverede
dele af Vesttårnet
Blotlagt stenene ved p-pladsen i
øst
Ophæng, nummerering og
registrering af redekasser
Indkøb af nye redningsveste
Arrangeret fællestur til Fanø

Gentages
Efterår/
vinter
2019-2020

X
X

X

X
X

X

X

X

Henrik og Peter Bo
Gentages i sensommeren

X

X

Jens og Sten
Se punkt 5.e

X

X

X

X

Gentages efter behov

X

Lisbeth, Kirsten og Mary-Ann

X

Ulla S. og Kirsten

X

Ulla B., Britta og Lisbeth
Se punkt 5.d
Se punkt 5.e

X

Jens arrangerer
Se punkt 7
Ophæng af planche + piktogrammer Arbejdsdagen
Se punkt 5.a
Arrangerer tur for naboer
Jens (og Kirsten)
Se punkt 7

X

X

X
X
X
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