Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
onsdag den 9. juni 2010

Tilstede: Alex S., Britta O. J., Henrik C., Ivan O., John A., Kirsten P., Per S., Peter B., Stig D. O., Søren F. S.,
Tommy N. samt Elise Frydensberg.
Afbud: Arne L., Bent B., Erik H., Hans Peter J., Jan D., Jørgen S. L, Leif B., Per R.,

	
  
Vi mødtes ved Vesttårnet, hvor vi besigtigede det fantastiske blomsterflor på engstykket med bl.a. to
slags gøgeurter og masser af trævlekrone og eng-nellikerod. Man kan virkelig se resultater af de
mange års ihærdige slåning med le i området.
John havde tændt op i to griller, så der var klar til at vi alle kunne få ristet den medbragte grillmad.
Britta havde lavet to skønne salater til fælles brug, og Kirsten dækkede op med ternede duge. Det var
en rigtig hyggelig start på mødet. Da vi havde spist færdig, begyndte det at dryppe, så vi fortrak til
tårnet, hvor selve mødet blev afholdt.
Opfølgning fra sidst
• Kirsten & Britta har fjernet graffiti fra Vesttårnet
• Kirsten har pyntet gevaldigt på Lilleå og en udsigt med forskellig naturpleje. Hun oplyste, at
Lilleå nu er udtørret, men at det er et godt vintersted.
• John havde sammen med et par stykker mere fået flyttet de store sten, der er læsset af i
vandkanten ud for trappen fra P-pladsen i Østrup. Flytningen var sket, mens der var højvande i
søen, og ved det nuværende lavvande ligger stenene for langt inde på land. John, Peter og
Henrik flytter på stenen igen fredag den 11. juni.
• Slåning af diverse stykker af gangbroer m.v. er godt i gang i de forskellige undergrupper. John
fremhævede, at der skal slås én gang før Skt. Hans og en gang i juli igen. Han gjorde
opmærksom på, at den benzin, der er i skuret, er totaktsbenzin, som er blandet med olie og
klar til brug til buskrydder og motorsav.
Mink
Ivan og Jørgen havde på mailen drøftet muligheden for at bekæmpe mink ved hjælp af fældefangst.
Toppet lappedykker og gråænder får ingen unger på vingerne, og der er set mink i området. Der var
enighed i gruppen om, at minken burde bekæmpes, men da fælderne skal tilses mindst to gange i
døgnet (morgen og aften), var det ikke noget godt tidspunkt at starte med at opsætte fælder her lige
op til sommerferieperioden. Emnet tages op næste møde.
Nyt fra Naturvejlederen
Naturvejleder- Allan havde foreslået, at man prøver at opsætte en såkaldt hoch-sitz ved Gundsømagle
Sø. Det er en 3,65 m høj stige med en stol på toppen, hvor man kan sidde skjult og dvæle og iagttage,
hvad der sker i skovbunden. Den koster ca. 2.000 kr. og der kræves ingen særlige tilladelser. Gruppen
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syntes, at det kunne være spændende at afprøve konceptet, og John, Ivan m.fl. vil undersøge
muligheder for placering.
Den gamle snoghøj er ikke køn og bør fjernes, og Elise gav grønt lys til at den blev kørt væk. John
arrangerer dette sammen med en vognmand. Allan vil bygge en ny snoghøj med adoptivklasserne
ved stenbunkerne ind mod marken lige udenfor Lilleskov.
Allan har fire-fem skægmejse reder liggende ved snoghøjen ved Vesttårnet, som han ikke nåede at
sætte op med klassen. Han gør det med klassen sidst i juni.
I sommerferien kommer Tim Krat - naturvejleder i Roskilde - med en gruppe børn på fugletur. Tim har
spurgt, om der mon var nogen fra arbejdsgruppen som havde lyst til at fortælle om fuglene. I første
omgang meldte John og Alex sig som interesserede. Tim kommer tirsdag den 6. juli med ét hold kl.
10 – 12 og ét hold kl. 12 – 14. Tim vil være meget glad, hvis der kan stå en eller flere personer i
Vesttårnet i disse tidsrum.
Skiltning
Der er stadigvæk et af de gamle trekantskilte ved bænkene ved Vesttårnet. Det ser ikke pænt ud, og
Stig vil fjerne det – dog således at stolpen bliver stående, da den fungerer som pejlemærke i
forbindelse med opsætning af høhæs.
Forbudsskiltene om hesteridning er ikke aktuelle mere, efter at der er bygget gangbroer. Stig vil fjerne
de to piktogramskilte.
Mange besøgende opdager ikke muligheden for at komme ud på gangbroen i rørskoven. Vi drøftede
skiltningen dertil, som åbenbart ikke fungerer godt nok. Der var enighed om, at det vil være
hensigtsmæssigt at sætte et lille skilt (A4) på indersiden af tårnets dør. På skiltet skal være et foto af
en skægmejse (Peter leverer foto) og en tekst i stil med ”Hvis du vil opleve gangbroen i rørskoven, så
gå til højre, når du kommer ned ad trappen”.
Da vi forlod tårnet så vi endnu en mulighed for skiltning: Dobbeltskiltet med henvisning til østtårnet og
gangbroen kan kun ses, når man kommer fra P-pladsen ved Kirkerupvej. Der bør sættes to
enslydende skilte op på bagsiden, så man ser dem når man kommer ned fra tårnet.
Ture og PR
Turene ved Gundsømagle Sø er i stigende grad besøgte. Der annonceres på Fugleværnsfondens
hjemmeside, på SNS’s hjemmeside www.udinaturen.dk, i de to turfoldere med ture i
Fugleværnsfondens reservater samt i lokalaviser og Landsbyrådets aviser, som udkommer to gange
årligt. Det er Alex, der står for kontakten til aviserne.
Høslet
Engstykket ved vesttårnet skal slås med le. Søren Hansen kan ikke deltage i år pga. dårlig ryg, og
muligvis skal ekstra leer og høriver hentes af arbejdsgruppen. Stig er ansvarlig for opsætning af
hæsset.
-

Slåningen med le finder i år sted søndag den 20. juni
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-

Der er lefestival i Grib Skov 24.-26. juni

Eventuelt
-

Gruppen ønsker fremover at få tilsendt indkaldelser via mail.

-

Britta beder om, at man bruger hendes mobilnummer i stedet for fastnet.

-

Ivans billeder fra mødet er lagt ud på Fugleværnsfondens hjemmeside.

-

Peter Bo flytter fra 1/8 til: Munkarpsvägen 4, Lägenhet 113, 24332 Höör, Sverige. Samme
email, tlf. vides ikke endnu.

Og efter at vi undervejs havde indtaget Kirstens dejlige lagkage og observeret to rørhøge og en
skægmejse, så var et fint møde ved at være slut.

Rigtig god sommer til Jer alle!
Venlig hilsen
Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden
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