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Referent: Maria Elisabeth Laursen 

 

Referat af møde i arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 

Mandag den 2. december 2019 

Til stede: Henrik, Steen, Boye, Stig, Lisbeth, Jens, Søren og Maria Elisabeth Laursen (MEL) fra Fugleværnsfondens 
sekretariat. 

 
Afbud:  

 

 
Siden sidst/Nyt fra sekretariatet 
Maria stopper den 20. december og Emilie er tilbage i starten af februar 2020. 
 
Årsskriftet er lige ankommet, så glæd jer til at modtage det i den kommende tid. 
 
Fugleværnsfonden har (med arv til DOF-Nordsjælland som skænkede til FVF), købt 15 hektar skov i Rusland, 
ved Tegners Museum vest for Hornbæk. Købet opfylder fondens overordnede mål om mere skov til fondens 
naturarealer.  
 
I forbindelse med den nye faunapassage der er etableret i Hove Å er det relevant at kigge nærmere på 
vandløbsregulativet og om det bør justeres lidt ifht. vandstand vinter og sommer. Lige nu er vandstanden 
meget høj om vinteren og meget lav om sommeren. Fuglelivet vil have meget mere gavn af at vandstanden 
er lidt højere om sommeren end den er nu. FVF vil kontakte kommunen og høre nærmere. MEL sender 
projektbeskrivelse af faunapassagen i Hove Å ud sammen med referatet her. 

 
Udførte opgaver (se også skema til sidst) 

 

• Reparation af ødelagte planker på den lille gangbro og den store gangbro (Stig har sat ny planke i den 
lille bro). 

• Forpagteren af Østrupgård trimmer ved P-pladsen i øst så udsynet forbedres og placerer sten foran 
”hullet” så der ikke så nemt kan dumpes affald. 

• Bjørneklo-bekæmpelsen går godt, der er kun meget få at finde. Jens holder øje og tager en 
forårsrunde. 

• Klipning af rør/nælder langs gangbroerne, er gjort, skal gentages til forår. 

• Der er bestilt vinter-slåning af tagrør og vedplanter i bredzonerne på gåseengen. 

 
Nyt naturrum 
Friluftsrådet har givet 278.000 kr. til 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. MEL viser skitser af det nye naturrum, den sendes også ud sammen med referatet. Det nye 
naturrum skal have udstilling med plancher, folderkasser og redskabsrum til værktøj og formidlingsudstyr 
til besøgende skoleklasser og til arbejdsgruppen. Der er sendt ansøgning af sted til kommunen. Projektet 
kan forhåbentlig udføres efter fuglenes ynglesæson 2020. 
 
Arbejdsgruppen nævner at redskabsrummet ikke må blive mindre end det gamle som er lige trængt nok. 
Skitserne viser heldigvis at de nye rum bliver større. Det blev diskuteret hvilke materialer der holder bedst. 
MEL kan meddele at det er planen at det skal laves i lærk, eller eg. Det bliver nævnt at det er vigtigt at der 
laves udhæng på taget eller en tagrende så der ikke løber vand ned af sideplankerne og mindsker 
bygningens levetid. Arbejdsgruppen vil gerne hjælpe med at male/behandle det nye træ når bygningen er 
færdig.  
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P-plads 
Jens har hentet tilbud fra Østrupgårds forpagter på trimning af vegetation ud mod vejen, for at forbedre 
udkørselsforholdende. Det blev desuden diskuteret om man burde 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, bliver der placeret store sten foran, så biler ikke kan bakke hen og smide ting ud. 

 
 

Guidede fugleture i 2020 
4 januar: Jens og … kl. 10  
1 februar: Britta og Steen kl. 10 
7 marts: Henrik og Boye kl. 10 
4 april: Jens og … (Jens spørger Peter Bo) kl. 9 
2 maj: Henrik og … kl. 9 
6 Juni: Steen og … kl. 9 
 
Gruppen spørger Thure, Bent, Britta, og Peter Bo om de vil skrives på flere.  
 

 
Høslet 2020 
Et tidligt slæt kan have en tendens til at fremme græsdominans, da blomsterplanterne ikke får mulighed for 
at sætte frø. Derfor var høslættet forsøgsvis rykket til august i 2019. Vi fortsætter med sensommer slæt og 
aftaler lørdag d. 15. august. Kl. 9. Hvis gruppen har interesse for det når vi nærmer os lidt, kan Peter Friis 
Møller fra bestyrelsen eventuelt inviteres. Han deltog i år ved Vaserne arbejdsgruppens høslæt dag og ved 
enormt meget om le-slåning og naturpleje i det hele taget.  

 
 
Kommende arbejdsopgaver og arbejdsgruppemøder 
Se skema sidst i referatet. 
 
Der er fortsat en del spredt ved-opvækst (pil og rød-el). Helt konkret er det vigtigt at åbne bredzonen op ved 
engen ved Østrup. Her skæres/klippes opvæksten så tæt ved basis som muligt. Mindre opvækst på 
Gåseengen kan med fordel trækkes op, mens de er små. Afskåret vedopvækst fra engene fjernes og placeres 
i skovbrynet. Arbejdsgruppen aftaler en rydning af pil og rød-el på vest-engen og gåseengen hvis der kommer 
frost. Datoen bliver lørdag d. 8 februar. Kl. 10.  
 
 

• Vedopvækst på engen i øst ud mod rørskoven skal fjernes (vinterarbejdsdag)  

• Forårs-trimning/opsyn med mængden af opvækst som skærmer udsyn på p-pladsen. Der trimmes 
med motorsav og langs p-pladsen i vest også, hvis nødvendigt. 

• Rør, pil- og vegetationsklip langs stier/gangbroerne – er gjort, skal gøres igen til forår.  

• Ulla, Ulla og Britta gennemgår og tømmer fuglekasser d. 8. december. De giver en melding på hvad 
der evt. kan laves/sættes op som mangler til februar arbejdsdagen. 

• Ringning af træer foran fugletårnet i øst. 
 
 
Næste arbejdsgruppemøde bliver d. 28. maj kl. 17 så det ikke bliver for koldt at sidde ude.  
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Datoer til kalenderen 
 

Dato Tid Type 

8. december  Fuglekasser 

8. februar   Kl. 10 Rydning af pil og rød-el 

Gruppen koordinerer          Vegetationsklip langs stier/gangbroerne 

Gruppen koordinerer  Vedopvækst på engen i øst (vinterarbejdsdag) 

28. maj  Kl. 17 Sommermøde med mad 

 

Guidede fugleture efteråret 2019 
 

Dato Tid Hvem 
7. december kl. 10-13 Peter Bo og Boye 

 

 

Eventuelt 
Jens holder oplæg i slutningen af marts på Gundsømagle bibliotek, om Gundsømagle Sø og fuglene i 

området, måske det trækker lidt ekstra til aprilturen      ! 
 
Østrupgård er til salg. Måske FVF bør undersøge om nogle af markerne ned mod Gundsømagle Sø kan 
købes. Der bliver nævnt at man så kunne lave skovrejsning på arealerne men det kan ikke lade sig gøre da 
der er en landskabsfredning på området.  

 
Arbejdsgruppen melder 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. 
 

Udover Ellens årlige quiz havde Steen også en quiz med kvadratfugle med - tak for den Steen      ! 
 

 
De 3 vindere af Ellens Jule-Quiz 

De bedste jule- og nytårshilsener 
Maria 

 

 


