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Referat af planlægningsmøde i arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 

Torsdag 9. december 2021 kl. 18.30 i HF/VUC Roskilde 
 

Tilstede: Britta, Sten, Henrik og Søren.  

 

Vi havde taget lidt juleknas med til mødet. Der var jo et lille fremmøde også grundet COVID, så det var et 

lidt halvt møde og så hygge. 

 
Dagsorden:  

1. Nyt fra sekretariatet og reservaterne 

2. Siden sidst/udførte arbejdsopgaver  

3. Kommende opgaver – vi genbesøger referatet fra sidst 

4. Det kommende års arbejdsdage, ture og høslæt - datoer og bemanding  

5. Eventuelt.  

 

Ad 1) Nyt fra sekretariatet og fra reservaterne 

Søren fortalte løst og fast af nyt fra sekretariatet. Blandt andet at det nye, fine tårn og naturrum på Nyord er 

færdigt. 

 

Søren fortalte også om motorvejsplanerne, nord og nordøst for Gundsømagle Sø:  

VVM fra 2002 for Frederikssundsmotorvejens 3. etape på 21 km (besluttet endeligt d. 28. juni 2021) er blevet 

opdateret i 2019. Den opdaterede VVM kom desværre ikke i høring på grund af en flertalsbeslutning (V, K, DF, 

LA) i Folketinget i november 2018. Den rummer baggrundsundersøgelser og vurderinger af konsekvenserne for 

blandt andet Gundsømagle sø.  

3. etape forventes påbegyndt i 2026 og detailprojektering over 2 år fra cirka sensommer 2021. 

Dele af det østligste område af Gundsømagle Søs enge blevet undersøgt i 2018/19. Der er i 

baggrundsmaterialet (se evt. her: https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/frederikssundmotorvejen) også en 

lidt overraskende rig botanisk opgørelse fra Østrup Engen. Der er tillige sikre observationer af flere arter af 

flagermus, blandt andet brun-, syd-, skimmel, trold og dværgflagermus. VVM-opdateringen vurderer dog 

(noget overraskende), at hverken søen selv eller EU-FBD udpegningsarter som rørhøg og rørdrum vil blive 

negativt berørt af hverken anlægsfasen eller efterfølgende. Motorvejs tracéet ligger ellers blot ca. 500 meter 

nord for den østlige ende af søen imellem Østrup og Knudbjerg/Kastaniehøj. Reservatet vil givet blive påvirket 

af vejstøj og så også af kvælstof, fosfor og vejvand med en del kemiske indholdstoffer igennem en ca. 500 m 

drænledning/grøft fra motorvejen til søen.  VVM-opdateringens vurdering er, at påvirkningerne vil være 

minimale og under tålegrænser mv. Det stilles der dog spørgsmålstegn ved fra flere sider. 

 

Ad 2. Siden sidst (31. aug. 2021) og udførte arbejdsopgaver 

a) Gruppen har været i gang med at holde stinettet og boardwalks  

b) To træer er væltet og fjernet. Der kommer måske flere væltede træer i løbet af vinteren. 

a. Det største af træerne var meget stort, og det tog Søren og skar nogle gange i sommer. En 

kæmpe gren på over 50 cm i diameter lå i spænd, og det var en farlig opgave at skære fri. Det 

https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/frederikssundmotorvejen
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skal gruppen (og Søren) nok ikke give sig i kast med fremover. Overvej grundigt om et væltet 

træ kræver en professionel ”savfører”. 

c) To-tre store mirabeller ved stien ned til vesttårnet er beskåret hårdt, så kommunens vogn kan hente 

det afslåede høslæt 

d) Stien på gåseengen er slået 

e) Der er indkøbt en tiltrængt ny buskrydder til gruppen 

f) Der er slået imellem tårnet og over imod Østrup. 

 

Ad 3) Kommende arbejdsopgaver 

- Yngleøen skal ryddes, gerne inden 15. marts eller snarest derefter. Det kræver en båd, og de indkøbte 

redningsveste kommer i brug. Dertil stige, klippere, gode støvler, vaders og nok også skiftetøj. 

Foreløbig dato er den 5. marts kl. 12. Henrik skriver ud. 

- Væltede træer og buske ned over gangbroer, stinet, naboarealer og hegn skal fjernes, skæres og 

skubbes til side. 

- Hønsenettet – på boardwalk blandt andet på vej til vesttårnet fra ”rågeskoven” og i ”8-tallet”: Der skal 

nyt hønsenet og kramper til. Gruppen ønsker sig en batteridrevet kramp-i-banker /”skyder” til 

hønsenettet. Gruppen må gerne finde et par egnede modeller og sende forslag til Søren.  

- Cirka 25 fuglekasser skal tømmes på første tur den 19. december 2021. 

- Høslæt aftalt foreløbigt til weekenderne enten den 20.-21. august. eller 27.-28. august. 

- Der er brug for en ny hjelm inkl. høreværn og visir. Nødvendigt sikkerhedsudstyr kan og skal indkøbes. 

 

Dertil er der flg. fortsatte og mulige opgaver for gruppen. Her er kort og tekst fra Sørens tidligere 

plejeforslag til gruppen (fra tur i reservatet med Henrik i sommer.) Det er siden udsendt til gruppen, men 

indsættes her igen. Talt igennem med Henrik den 26. juni 21 og talt om på eftersommermødet i august og i 

december med gruppen. 

 
GSMS ØST: 
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- fire træer langs vejen til Østrup – naboen er blevet tilbudt, at han må tage dem og har fået instruks. 

Han har dog vist ikke fået taget dem endnu. Hvis nogle af de træer eller deres grene er på vej ud 

over vejen, må de godt beskæres af gruppen. 

- Der skal indkøbes stabilgrus til indgangen til de to indkørsler til parkeringspladsen i øst. Der er et 

hul ved vejkanten. 

- Gruppen har beskåret over og omkring sedum-tag og pladsen omkring Naturrum. Der skal nok 

beskæres flere grene fra træer over og omkring dette Naturrum, så pladsen bliver lysere og byder 

velkommen til reservatet. Der kan også veteraniseres ahorn på vestsiden mod marksiden. Nok en 

opgave, der kræver flere omgange med hårde beskæringer og så løbende beskæringer.  

- Rødel og pil opvækst på østengen og langs søen op imod Hove Å og på Gåseengen må meget gerne 

beskæres i bund. Helst inden cirka 15.-20. marts eller efter 15. juli. 

- På ydersiden af østtårnet er to-fire rødel blevet så høje, at de generer udsynet. Kommer der en tør 

sommer i 2022 kan man nok gå herud (mindst to sammen, i vaders og med vadestok) og enten 

fælde de træer, beskære dem meget hårdt eller til nød eventuelt blot veteranisere dem (flå barken 

af hele vejen rundt i et ca. 10 cm bredt bælte) – hvis man kun kan komme til det. 

- Brønddæksel helt i øst. Blå firkant. Må gerne graves fri og inspiceres. Se om låget kan løftes af og 

om brønden skal renses med brøndhenter eller om den er i stykker mv. Meld tilbage til Søren. 

GSMS – VEST: 

 
 

- Høslætengen - Der skal om muligt beskæres (eller evt. fældes) nogle træer, så der kan komme mere 

lys ind på engen fra syd og sydvest/vest. Oprindeligt var høslætengen (i fx 1954) ca. 50 procent 

større på vores side af matrikelskel. 

- Yngleøen - skal ryddes. Det er vigtigt. Seneste vinters rydning gav gevinst allerede i første år med et 

par ynglende fjordterne med unger, der kom på vingerne! Nok eneste rævsikre åbne yngleholm i 

hele GSMS-området. Nærmeste anden er mindst 5 km væk - i Roskilde fjord, holmen: ”Blak”. 

- Pileopvækst lige foran tårnet beskæres/stynes/stævnes og dernæst skal der også ryddes pil 

længere ude i kiggelinien fra tårnet - helt nærmest øen, men her er meget vådt og vanskeligt at 

komme til. Kræver måske isvinter igen, ellers med båd i tidligt forår. Helst inden vibe og siden bl.a. 

ternerne kommer. 
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- 4 meters tagrørsbræmme (i bredden ryddes) + én pil ned, ud for fra 8-tallet - så der skabes kik over 

til og ”kragehviletræer” og buske fjernes, nærmest yngleøen. Terner og klyder er i blandt de 

fuglearter, som gerne vil have mest frit for træer omkring sig (gerne op til 300 meter). 

 

Ad 4) Det kommende års arbejdsdage, ture og høslæt - datoer og bemanding  

Ture. Henrik har indskrevet i fremsendt regneark fra Allan og Jørn og koordinerer med dem. 

De er indskrevet i skemaet herunder. 

 

Ad 5) Eventuelt   

Vi savner i den grad og fortsat en (eller flere), der vil lave systematisk fugleovervågning efter 

Fugleværnsfondens overvågningsprogram i Gundsømagle Sø reservatet, som bl.a. Erik Agertoft gjorde det 

førhen. Kender gruppen mon nogle gode ornitologer, som kunne tænkes at ville tage opgaven? Så er Søren 

meget lydhør. Vi skal også have annonceret efter ny fugleovervåger igen.  
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe – Gundsømagle Sø 

 

Kalender - 1. halvår 2022  

 

Dato:     Aktivitet:  Hvem: 

 

Lørdag 8. januar, kl. 10   Åbent tårn  Britta + Henrik  

 

Lørdag d. 5. februar, kl. 10  Åbent tårn  Sten + Kim (Britta spørger) 

 

Lørdag d. 5. marts, kl. 10  Åbent tårn  Henrik og Boye?? 

 

I februar/marts    Rydde yngleholm Henrik indkalder 

 

Lørdag d. 2. april, kl. 9   Åbent tårn   Jens og Peter Bo 

 

Lørdag d. 7. maj, kl. 9   Åbent tårn  Britta og Henrik 

 

Lørdag d. 4. juni kl. 9   Åbent tårn  Jens + _____? 

 

Onsdag. 8. juni, kl. 18   Planlægningsmøde Søren indkalder 

 

Lørdag ell. søndag 20./21. ell. 27./28. Høslæt  Henrik aftaler dato med  

       Stig & Søren 

Onsdag d. 24. august kl. 17  Planlægningsmøde  Søren indkalder  

 

Henrik og gruppen planlægger selv arbejdsdage i løbet af foråret.  

 


