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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

torsdag den 10. september 2020 
 

Til stede: Britta, Lisbeth, Stig, Boye, Kirsten samt Søren Ring (SR) og Emilie (ENS) fra sekretariatet 
Afbud: Søren G, Peter Bo, Marian, Jens, Ulla B. og Henrik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 
 
Nyt fra sekretariatet 
Fugleværnsfonden har netop påbegyndt opførsel af et nyt Fugletårn ved Ravnstrup Sø. Tårnet er af design 

tilsvarende tårnet ved Gulstav Mose og Nivå Bugt Strandenge. Det forventes at stå færdigt i begyndelsen af 

november. 

 

Efter første Coronabølge er næsten alt som det plejer i Fugleværnsfonden… næsten! Husk stadigvæk at 

tage jeres forholdsregler ved arbejdsdage. Sprit af og hold afstand. Deltag kun i ture og på arbejdsdage i det 

omfang i føler jer trygge ved det. Evt. aflysninger af ture meldes ind til sekretariatet, så sørger vi for at få 

det videreformidlet. 

 

Ved Gundsømagle Sø 

Der opsættes i løbet af den kommende måned en ny elmåler på strømhegnet, så vores installationer 
overholder nye lovkrav gældende fra 1. januar.  
 
Søren Ring fra sekretariatet overtager forvaltningsansvaret for Gundsømagle Sø, og fungerer fremadrettet 
som kontakten mellem arbejdsgruppen og sekretariatet.  
Søren er specialiseret indenfor skovforvaltning og står desuden for alt der har med regulering og jagtloven 
at gøre indenfor fonden. Kompetencer der helt sikkert vil komme reservatet til gode.   
 
SR kan desuden fortælle, at der er publikumstællere, der skal sættes op i reservatet for at tælle de 
besøgende. Placeringen overvejes og opsætningen koordineres på et fremtidigt møde. 
 

Nyt fra arbejdsgruppen 

Se også skema sidst i referatet. 
Arbejdsgruppen har foretaget høslæt med et fint fremmøde på 10 personer. Slættet ligger der fortsat, og 
ENS undersøger, om der er arrangeret afhentning.  
 
2. Det nye naturrum 
Det nye naturrum er nu færdigt, og mangler blot en ibrugtagningstilladelse.  
Der er to rum, ét til arbejdsgruppen og ét som Allan og Jørn skal bruge til naturformidling.  
Arbejdsrummet skal indrettes, og der planlægges en arbejdsdag, hvor alt grej kommer på plads.  
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Stig vil gerne stå for indkøb til indretningsdagen. Tak for det.  
De gamle plancher skal ikke bruges. Er der nogen fra arbejdsgruppen, der synes at de ville være sjove at 
have, må de gerne få dem. Ellers skal de blot smides ud. Folderkasserne genbruges.  
 
Taget på naturrummet er et sedumtag. Der er 5 års garanti på taget, såfremt det bliver vedligeholdt.  
Den største udfordring bliver at holde taget frit for blade. Der bør derfor lysnes omkring taget.  
SR, Henrik og Stig aftaler en dag, hvor træerne omkring naturrummet beskæres.  
Garanti og instruktion i vedligeholdelse af taget vedlægges referatet. 
 
4. Renovering af gangbroen 
Renoveringen af gangbroen er påbegyndt og tager forventeligt ca. 2 uger.  
Der skal sættes hønsenet på de brædder, der udskiftes på gangbroen. Dette vil arbejdsgruppen gerne være 
behjælpelig med. Tak for det.  
Siden mødet er der dog kommet melding om, at dette forsinkes. Dette skyldes både problemer med at få 
de rette materialer hjem, og at teamet har været ramt af sygdom. I disse tider kræver selv de mindste 
symptomer, at ingen kan være tilbage før, de er blevet testet, og det er blevet prioriteret, at det er det 
samme hold, der udfører hele opgaven.  
De forventer p.t. at blive færdige i uge 40. 
 
6. Orientering om den nordlige del af Gundsømagle Sø 
I den nordlige del af naturreservatet Gundsømagle Sø ejer Fugleværnsfonden ca. 8 ha rørskov. Ved hjælp 
fra luftfotos er vi desværre blevet opmærksomme på, at der i en årrække er foretaget rørhøst på disse 
arealer uden forudgående aftale med FVF. Rørene er blevet høstet og lagt på engene umiddelbart nord for 
rørskoven. ENS har været i kontakt med entreprenøren og har bedt ham om at stoppe høsten.  
For den mest fuglevenlige pleje af rørskoven, er det vigtigt at sørge for aldersvariation i rørskoven og en 
variation mellem våd og tør rørskov. For at hindre en akkumulering af organisk materiale der på sigt vil 
hæve bunden og udtørre rørskoven, anbefales derfor rørskær ca. hver 10. år. Se uddybning i plejeplanen.  
 
Udenfor fondens matrikel er flere bygningsværker desuden blevet opdaget ved hjælp af luftfoto. Da 
arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3, er det ikke lovligt at opføre bygninger, med mindre 
disse er til læ for dyr, der plejer arealerne. Da der ikke er tegn på afgræsning, er dette formegentlig ikke 
tilfældet. Roskilde Kommune er blevet gjort opmærksomme på sagen og besigtiger arealerne. 
Vi følger sagen.  
 
7. Kommende opgaver og arbejdsdage – herunder ture 
Se skema sidst i referatet. 
 
7.a Lysning omkring sedumtaget/rydning af taget 
SR, Henrik og Stig beskærer træer omkring naturrummet for at lysne og mindske løvfald på taget. De herrer 
koordinerer selv dagen og skriver evt. ud til resten af gruppen med henblik på hjælp til at slæbe grene ud i 
kvasbunker. Efter løvfald kontrolleres taget, og evt. nedfaldne blade fjernes.  
 
7.b Naturrum/indretning af skur 
Der arrangeres en arbejdsdag, hvor skuret indrettes.  
Stig står for evt. indkøb til ophæng o.l. Der er ingen vinduer i de nye rum, så en billig batteridrevet lampe 
kan overvejes.  
I forbindelse med arbejdsdagen, får arbejdsgruppen afklaret om stigen hos Jørgen Skou Larsen, er en vi 
låner, eller om den tilhører FVF. Fremadrettet skal den placeres i/ved naturrummet evt. monteres udenfor 
på siden med en lås. Såfremt vi ikke har en stige, skal vi have en. 
Rummene er ikke mussesikre, så dette skal tages med i overvejelserne når rummene indrettes. 
SR undersøger muligheden for en mussesikker boks til opbevaring af motorsav og andet følsomt materiel.  
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7.c Rydning af bredzoner ved gåseengen og engen ved Østrup 
Rød-el beskæres i bredzonen og på de fugtige dele af Østrupengen. Tagrør beskæres langs de åbne 
bredzoner. Begge dele gerne under vandoverfladen eller så tæt på basis som muligt. Materialet placeres i 
kvasbunker udenfor hegningen.  
 
7.d Fjerne plancher fra gangbroen i rørskoven 
De gamle plancher med låger i rørskoven skal tages ned og smides ud.  
Der kommer nogle nye. Disse skal hænge i det nye naturrum. 
 
7.e Rydning af opvækst på yngleøen 
Øerne ryddes snarest. Forud for dette skal indkøbes to nye redningsveste.  
 
Datoer til kalenderen 
 

Dato Tid  Type 

Lørdag den 3. oktober  Kl. 9 Arbejdsdag – se punkt 7.b + 7.d samt evt. net på de 
nye dele af gangbroen 

Søndag den 8 november  
 

Kl. 10 Arbejdsdag – se punkt 7.c og 7.a (fjerne løvfald) 

Mandag den 7. december  Kl. 19 Julemøde med juleknas 
 

 
Guidede fugleture efterår 2020 
 

Dato Tid  Hvem 

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 Mangler -hvem kan?  

 
8. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt.  
 

Jeg siger mange tak for denne gang - det har været en sand fornøjelse!! 
Og TAK for den fine æske chokolade - I er søde! 

Vi ses derude 
 

Bedste hilsener 
Emilie 

 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsopgaver ved Gundsømagle Sø 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen / 
kommentarer 

Er gjort  Gentages 
Efterår/ 
vinter  

Gentages  
Forår/ 
sommer 
2021 
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Faste opgaver:     

Beskære rør langs gangbroen  
 

X  X 

Bjørneklo holdes nede  
 

Jens  
 

X  X 

Reparationer af net på gangbroen Efter behov 
Se punkt 4 

 X  

Rengøring af fugletårne, inkl. 
skrald under tårne. 

Forårsklargøring samt efter behov 
 

  X 

Slå stier 
 

 X  X 

Orkidetælling  Jens 
 

X  X 

Høslæt på Vestengen Stig  
 

X 
 

 X 
 

Opfyldning af foldere  Henrik og Jens 
 

X X X 
 

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

Arbejdsdag den 7. november  
Henrik og Peter Bo 

X X  

Rydning af vegetation på øen Sten og Jens 
 

 X  

Registrering af redekasser 
 

Lisbeth og Britta X  X 

Fjerne løvfald fra sedumtag 
 

Arbejdsdag den 7. november  
Se punkt 2 

 X  

Andre opgaver:     

Tjekke op på stige  Arbejdsdag den 3. oktober  
Se punkt 7.b 

 
 

X  

Indkøb af nye redningsveste 
 

Sten og Jens   X  

Indrette redskabsrum Arbejdsdag den 3. oktober - Stig 
Se punkt 7.b 

 X 
 

 

Nedtage plancher på gangbroen 
 

Arbejdsdag den 3. oktober 
Se punkt 7.d 

 X  

Anlægge nye snogehøje og ordne  
de gamle 

Q-gruppen  X   

 


