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Referat af planlægningsmøde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 
Onsdag den 8. juni 2022 kl. 18.00 ved Vesttårnet 

 
Til stede: Stig, Sten, Britta, Kristen, Bent, Jens, Henrik og Peter Bo og Søren fra sekretariatet.  
 

Vi havde taget hver vores bidrag med til at dele, spise og hygge os med på denne dejlige sommeraften. 
 
Dagsorden:  

1. Nyt fra Sekretariatet og fra reservaterne 
2. Siden sidst/udførte arbejdsopgaver  
3. Vi skal også omkring bl.a.: 

a. Turledere til efterårets ture 
b. Træer væltet henover mellemstykket imellem Østengen og Gåseengen 
c. Andre væltede træer fra i vinters, herunder fra stormen Malik 
d. Orkidétælling 
e. Nyt om fugleovervågningen 
f. Dato for høslæt 
g. Sedumtaget og lysne mere omkring Naturrummet 
h. P-pladsen i øst 
i. Elletræer ved Østtårnet og i østenden af Gåseengen 
j. Yngleøen og forslag om yngleplatforme fra Sten Asbirk 
k. Renovering af Vesttårnet i september 
l. Den store renovering af 8-tallet mv. 

4. Andre kommende opgaver og arbejdsdage – herunder ture, inklusive datoer og bemanding for det 
næste halve års møder, arbejdsdage og ture 

5. Eventuelt  
 
Ad 1) Nyt fra sekretariatet og fra reservaterne 
Søren fortalte løst og fast om nyt fra sekretariatet, herunder bl.a. om indvielserne af Rusland, det nye fine 
tårn og Naturrum på Nyord og om vores nye fundraiser Ane. 
Vesttårnets renovering igangsættes. Tømreren, der også byggede det nye rum ved øst p-pladsen mm., går i 
gang her i Gundsømagle Sø i august.  
Stig fortæller, at der er behov for, at sekretariatet tager stilling til, hvad man vil gøre ved, at tagrenderne på 
Østtårnet er utætte i alle hjørner. 
 
Ad 2) Her fra gruppen - opgaver siden sidst 
Gruppen har udført en del udbedringer, reparationer og klippearbejde på og omkring det lange 
gangbrosnetværk og tårnet mv. som vanligt. Der er meget, og det er tilbagevendende.  
Stig har repareret rækværket på Østtårnet.  
Jens har været ”i brønden”. 
Orkideer er blevet talt op, og en del kasser er blevet efterset. 
 
Ad 3 a) Turledere til efterårets ture – se kalenderen 
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Ad 3 b) og c) Træer væltet henover mellemstykket imellem Østengen og Gåseengen og andre væltede 
træer fra i vinters, herunder fra stormen Malik  
Der har været god dokumentation og indberetning fra Jens til gruppen og sekretariatet. Gruppen har været i 
gang og har fået ryddet op i det meste. Ved ”Slusen” er der stadig noget, der skal skæres op/beskæres.  
Gruppen tjekker op på, om der er flere træer på nabomarkerne. 
 
Ad 3 d) Orkidétælling 
Det har været et fantastisk år for orkideerne. Der er ny rekord med 47 stk. på Vestengen og 462 på 
Gåseengen, og på Østengen findes de også. Værst står det til med festgræs. Gruppen har brug for nye skilte 
til Orkidéengen. Søren skal få lavet nogle. Der er brug for flere pinde – Jens står for indkøb.  
 
Ad 3 e) Nyt om fugleovervågningen 
Tre nye overvågere fra Naturbutikken i Fuglenes hus har meldt sig til at tælle op i år. De har fået 
overvågningsvejledningen, og Søren er i dialog med dem.  
 
Ad 3 f) Dato for høslæt 
Høslæt finder sted d. 28/8 kl. 9 på engen. 
Henrik indkalder og sørger for drikkevarer. Stig medbringer leer, høriver og PrinsHenning. Bent sørger for 
morgenbrød (husk selv din termokande), og Kirsten står for Høslæt-sangen.  
Alle: Tilmelding skal ske pr. mail til Bent og Henrik senest d. 25/8. Der er et maks. antal pladser på 20 
mennesker.  
Alle tager gerne bedre halvdele, madpakker, evt. kaffe/te og godt humør med. 
Gruppen vil gerne annoncere med opslag på Kirkerup Bibliotek og vil gerne have, at sekretariatet gør det i 
Roskilde avis og Egedal ugeavis, hvor tilmelding og tidspunkt fremgår.  
Hvis der bliver for meget at lave, tager nogle af os som plan B de ekstra folk ud, trimmer stien og kigger på 
hønsenettet. 
 
Ad 3 g) h) og i) Sedumtaget og lysne mere omkring Naturrummet, p-pladsen i øst og elletræer ved 
Østtårnet og i østenden af Gåseengen 
Vi talte om, om det stadig er blandt opgaverne. Søren har her i referatet indsat et kort og en beskrivelse fra 
sidst og forrige gang efter kalenderen (se længere nede).   
 
Ad 3 j) Yngleøen og forslag om yngleflydeplatforme fra Sten Asbirk 
Sten er kommet med et forslag til sekretariatet, som blev drøftet. Yngleflydeplatforme er afprøvet før i 
mindre skala, men de holdt kun nogle få år, blev oversvømmet og gik til bunds. De kræver vedligeholdelse, så 
det vil blive nødvendigt med nogle bådture derud. Det er et åbent spørgsmål pt., om de skal flådes ud og ind 
fra søen forår og efterår. I så fald vil dette blive en opgave for gruppen. Søren undersøger mht. vedligehold, 
priser mv. og vurderer, om det er et realistisk projekt, som fonden vil gå ind i. Søren vender tilbage til 
gruppen, når der er nyt, og så ser vi, i hvilket omfang gruppen kan klare arbejdet med dem. De skal være 
mest muligt vedligeholdelses- og driftsfrie. 
 
 
Ad 3 k) Renovering af Vesttårnet i september  
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Kristian Dammand har bestilt renovering hos tømreren, som går i gang sidst i august eller primo september.  
 
Ad 3 l) Den store renovering af 8-tallet mv.  
Dette bliver en meget stor udfordring for os. Det kommer til at koste rigtig mange penge og skal undersøges 
meget grundigt til bunds. Der skal udarbejdes en plan for projektet, findes fonde mv. Men det er i proces ved 
Kristian. 
 
Ad 4) Andre kommende opgaver og arbejdsdage – herunder ture, inklusive datoer og bemanding for det 
næste halve års møder, arbejdsdage og ture 
I anden uge i juni (onsdag/torsdag) tager Jens og Peter Bo ud på Gåseengen og slår. Britta kommer også med. 
Brændenælderne, der rækker udover stinettet ved Ivans bro, skal slås.  
Jens indkalder.  
 
Kalenderen nedenfor er opdateret. 
 
Ad 5) Eventuelt  
 
Det er næsten uoverkommeligt at ligge på alle fire og fastgøre hønsenettet med kramper på de lange 
boardwalks. Søren og Stig undersøger, hvad der er det rigtige el, trykluft og batteriværktøj, der kan løse 
dette. Der er brug for en kraftig maskine, ekstra batterier og rigtig mange kramper. Kristian skal godkende 
beløbet. 
 
Kvægholderen har stadig ikke sat dyr ud. Søren ringer med det samme til ham. 
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe – Gundsømagle Sø 
 
Kalender - 2. halvår 2022  
 
Dato:     Aktivitet:  Hvem: 
 
Onsdag d. 24. august kl. 17  Planlægningsmøde  Søren indkalder (ved Østtårnet) 
     + mad 
 
Søndag d. 28. august    Høslæt  Henrik: Indkalder + drikkevarer 
       Stig: Leer, høriver, PrinsHenning 
       Bent: Morgenbrød 
       Kirsten: Høslæt-sangen 
       Alle: Tilmelding senest 25/8 til:  
       Bent og Henrik 
       Alle: Madpakker og godt humør 
 
Lørdag 3. september. kl. 9  Åbent tårn                         Britta + Sten 
 
Lørdag d. 10. september kl. 9 lysne om plads og tag, Vi mødes ved Parkering Øst 
     rydde yngleøen, båd 
 
Lørdag d. 1. oktober kl. 9  Åbent tårn  Henrik + Boye (?) (Henrik 
spørger) 
 
Lørdag d. 5. november, kl. 10 Åbent tårn  Jens + Jens 
 
Lørdag d. 3. december, kl. 10 Åbent tårn  Jens + ____, og Henrik som 
backup 
 
Torsdag d. 1. december, kl. 19-21 Planlægningsmøde,  Søren indkalder 
     På HF/VUC Roskilde  (Henrik booker) 
     eller plan B; 
     Ågerup Bibliotek  (Jens booker) 
 
 
Henrik og gruppen planlægger selv arbejdsdage over sommeren 
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Derudover er der følgende fortsatte og mulige opgaver for gruppen at følge op på – det gror jo ����.  
I nedenstående er der et kort og en beskrivelse fra Sørens tidligere plejeforslag til gruppen (fra tur i 
reservatet med Henrik i sommeren 2021.) Det er siden udsendt til gruppen, men indsættes her igen. Vi taler 
lidt om det ved hvert møde. Hvis gruppen føler sig ”arbejdsløs”, kan der tages fat på disse opgaver. Kortene 
kan forhåbentlig hjælpe til orientering.  
 
GSMS ØST: 

 
 

- Fire træer langs vejen til Østrup – naboen er blevet tilbudt at tage dem og har fået instruks. Han har 
dog ikke fået taget dem endnu. Hvis nogle af disse træer eller deres grene vokser ud over vejen, må 
de godt beskæres af gruppen. 

- Der skal indkøbes noget stabilgrus eller asfalt til østindgangen af de to p-plads-indkørsler i øst. Der er 
et dumt hul i asfaltvejkanten. 

- Gruppen har beskåret over og omkring sedumtaget og ved pladsen omkring Naturrummet. Men der 
skal endnu mere lys ind. Derfor skal der af flere omgange beskæres grene fra træer, der rækker 
indover, og som står omkring Naturrummet. Taget og pladsen bliver varmere, mere sol og lys ind og 
det ikke mindst også bedre byder mere velkommen til reservatet. Der må også gerne veteraniseres 
ahorn på vestsiden imod marksiden. Det er nok en opgave, der kræver flere omgange hårde 
beskæringer, og så lidt løbende beskæringer.  

- Rødel og pileopvækst på Østengen og langs søen op imod Hove Å og på Gåseengen må meget gerne 
beskæres i bund. Helst inden d. 15.-20. marts eller efter d. 15. juli. 

- På ydersiden af Østtårnet er 2-4 rødel blevet så høje, at de generer udsynet lidt. Bliver sommeren 
2022 meget tør, kan man gå herud (mindst to sammen i vaders og med vadestok) og enten fælde 
disse 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 beliggende helt i øst. Blå firkant. Jens har gravet det fri, haft låget af og inspiceret det. 
En brøndhenter er blevet sat i. Det bliver nok nødvendigt med en spuling. Søren skal kigge i den, men 
skal have hjælp til låget. 
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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, f.eks. i 1954, ca. 50% større på 
vores side af matrikelskellet. 

- Yngleøen - skal ryddes. Det er vigtigt. Forrige vinters rydning gav gevinst allerede i første år med et 
par ynglende fjordterne med unger, der kom på vingerne. Det er formentlig den eneste rævesikre 
åbne yngleholm i hele Gundsømagle Sø-området. Nærmeste anden gode ynglelokalitet for dem er 
mindst 5 km væk i Roskilde fjord, holmen ”Blak”. 

- Pileopvækst lige foran Vesttårnet beskæres/stynes/stævnes, og dernæst skal der også ryddes pil 
længere ude i kiggelinien set fra tårnet - helst nærmest øen, men her er meget vådt og vanskeligt at 
komme til. Det kræver måske en meget tør sensommer eller en isvinter igen for at kunne komme 
derud på gåben, ellers skal det ske med båd i tidligt forår. Det skal helst ske inden vibe og siden bl.a. 
ternerne kommer. 

-   Der skal ryddes 4 meters tagrørsbræmme (i bredden), og et lille piletræ skal skæres helt ned ud for 
boardwalk 8-tallet, så der skabes kik over til yngleøen. Andre ”kragehviletræer” og buske fjernes 
nærmest yngleøen. Terner og klyder er blandt de fuglearter, som gerne vil leve, hvor der er mest frit 
for træer (gerne op til 300 meter). Enkelte af dem opfatter det som sikkert at yngle på en reel 
yngleholm, hvilket gør, at man kan komme meget tættere på og se dem fra boardwalk 8-tallet. De 
bryder sig dog ikke om, at træer og høje buske er for tæt på.  


