Referent: Maria Elisabeth Laursen

Referat af møde i arbejdsgruppen Gundsømagle Sø
Mandag den 16. september 2019
Til stede: Lisbeth, Henrik, Thure, Claus, Ulla, Søren, Stig, Bent, Britta, Jens og Maria Elisabeth Laursen (MEL) fra
Fugleværnsfondens sekretariat.
Afbud: Boye, Mary-Ann, Henrik

Det blev en kølig, men flot aften med spisning i det fri til sensommerens møde ved Gundsømagle Sø.

Siden sidst/Nyt fra sekretariatet
Emilie har født en lille dreng den 22. juni, han hedder Niels. Emilie er tilbage i januar 2020.
Gundsømagle Sø er blevet en del af Natura 2000-område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Læs
evt. høringssvar om justeringerne af Natura 2000-områderne her (Gundsømagle Sø, Side 22-23 og side 4142): https://mst.dk/media/152078/hoeringsnotat-n136-roskilde-fjord-og-jaegerspris-nordskov.pdf
Områdets nye status betyder, at vi formentlig får flere muligheder for at søge midler og på sigt måske også
mulighed for at være med i EU-LIFE projekter. Det betyder også, at FVF skal kigge plejeplanen for området
igennem og sikre at vi gør hvad vi kan for at tilgodese de naturtyper og fuglearter, der er på
udpegningsgrundlaget. Angående status på oprensning af Gundsømagle Sø kan MEL fortælle, at kommunen
via konsulenter har konstateret, at der tilføres for meget næring fra opstrøms-kommuner til Hove Å, til at
man kan nøjes med at oprense søen alene. En oprensning af søen vil derfor kræve et samarbejde på tværs
af kommunerne, hvilket er noget, der arbejdes på fra kommunens side. Kommunen har udført §3
naturregistreringer ved Gundsømagle Sø, resultaterne for vores områder kan findes her:
https://naturereport.miljoeportal.dk/857448
https://naturereport.miljoeportal.dk/857449
https://naturereport.miljoeportal.dk/857450
https://naturereport.miljoeportal.dk/857446
Jørgens nye kvæg af racen Wagyu formodes i højere grad at kunne afgræsse våde arealer, og det kunne
derfor være interessant at få dem ud på området. De er dog mere adrætte, og hegnet skal derfor højnes ca.
20 cm for, at de kan afgræsse arealerne. Sekretariatet holder løbende øje med om der kommer relevante
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puljer op der kan søges til en sådan hegnsændring og afsøger nu også mulighederne for at søge Natura2000 midler hertil.
Udførte opgaver (se også skema til sidst)








Udskiftning af net på gangbroerne
Ophæng af Gubra-skilte
Orkidétælling 2019 koordineret af Jens
Trimning af opvækst ved p-plads
Bjørneklo-bekæmpelsen går godt, og der er kun meget få at finde - Jens holder øje og tager en
forårsrunde
Høslæt 2019: Stig sørgede igen i år for skarpe leer, hvæssesten og river - og kommunen afhenter
høet
Klipning af rør langs gangbroerne

Nyt naturrum
Friluftsrådet har givet 278.000 kr. til et nyt naturrum ved Gundsømagle Sø, som skal erstatte det gamle
formidlingssted ved p-pladsen i øst. Gubra har desuden sagt ok til, at deres 100.000,- kr. i 2019 også kan
bruges hertil. Det nye naturrum skal have udstilling med plancher og folderkasser, bålplads og redskabsrum
både til formidlingsudstyr til besøgende skoleklasser og til redskaber til arbejdsgruppen. Der er tegnet en
skitse for det nye naturrum, så der kan søges tilladelser. Der bliver lavet plancher til naturrummet i løbet af
efteråret. Selve naturrummet bliver først sat op i 2020, når alle myndighedsgodkendelser er i hus. Har
arbejdsgruppen forslag, ideer eller kommentarer, er de meget velkomne. Arbejdsgruppen foreslår, at man
laver opgaveplancher til besøgende børn og skoleklasser, MEL bringer det videre.
I forbindelse med planerne om at etablere et nyt naturrum ved P-pladsen udtrykte flere i gruppen skepsis
overfor det at anlægge en bålplads ved P-pladsen. Engen ved Vesttårnet blev nævnt som alternativ. Tanken
med at etablere en bålplads sammen med Naturrummet var at skoleklasser mf. kan bruge bålpladsen og
der kunne opbevares bålpander etc. i Naturrummet lige ved siden af. Dog kan etablering af bålplads ved Ppladsen sagtens udelades af projektet hvis der er flertal for det. Om en bålplads eller bålhytte så i stedet
kan etableres nede i reservatet ved Øst- eller Vesttårnet skal overvejes på sekretariatet og vendes med
kommunen da det vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 at anlægge noget på
engområderne.
P-plads
Udsynet på p-pladsen i øst er blevet bedre, efter der er klippet ned. Kommunen vil vurdere, om der er
behov for et trafikspejl. Arbejdsgruppen opfordres til at afholde en klippedag og få klippet endnu mere af
opvæksten ud mod vejen ned. Jens spørger desuden Østrupgård om et tilbud på slåning, og giver MEL en
melding – tak for det! Det blev vendt, om det kunne være en god ide at opstamme træerne ud mod vejen,
så p-pladsen bliver mere åben. Det vil både forbedre udkørselsforholdene og måske forhindre, at folk
dumper affald af på pladsen, hvis den bliver mindre mørk og lukket. Ved graven hvor der før er blevet smidt
en masse affald ned i, foreslås det, at der placeres store sten foran, så biler ikke kan bakke hen og smide
ting ud. MEL vender det på sekretariatet.
Kommende arbejdsopgaver og arbejdsgruppemøder
Se skema sidst i referatet.





Vedopvækst på engen i øst ud mod rørskoven skal fjernes (vinterarbejdsdag)
Tagrør i bredzonen og vedplanter på gåseengen slås, mens det er tørt
Rydning af opvækst på yngleøerne, mens de er tørre og fri for fugle. Husk at købe nye
redningsveste forinden!
Rør- og vegetationsklip langs gangbroerne
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Den lille gangbro har et knækket bræt, Stig kigger på den
P-plads holdes åben, opvækst slås.

Datoer til kalenderen
Dato
25. september
Gruppen koordinerer
Gruppen koordinerer
2. december

Tid
Kl. 9.30

Kl. 18

Type
Rørklip og ø-klip
Vedopvækst i øst og elletræer i bredzonen
Tagrør og vedplanter slås
Julemøde med mad

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

Hvem
Henrik og Thure
Peter Bo og Jens
Peter Bo (og Henrik spørger Boye)

Guidede fugleture efteråret 2019
Dato
5. oktober
2. november
7. december

Eventuelt
Arbejdsgruppen nævner, at gangbroen ude i rørskoven har flere rådne lodrette planker i gelænderet og
gynger flere steder. Plancherne trænger desuden til udskiftning. MEL fortæller, at det er planen, at
gangbroen skal laves, og plancherne skiftes næste år, hvis der kan hentes midler nok hjem til det.
Tak for et dejligt møde!
De bedste hilsener
Maria
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