Fugleværnsfonden, den 24. september 2014
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i arbejdsgruppen Gundsømagle Sø
mandag den 22. september 2014
Til stede: Alex, Bent, Britta, Hans Peter, Henrik, Ivan, John, Kirsten, Mary Ann, Per, Peter, Pia, Stig,
Tommy samt Elise Frydensberg (EF) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF)
Afbud: Betty, Jens, Jørgen, Lisbeth, Sten, Ulla
I øvrigt manglede: Claus, Søren

Vi mødtes i et af VUC Roskildes udmærkede lokaler, som vi takket være Henrik kan låne.
Siden sidst
Gruppen har foretaget høslæt siden sidst. Ud fra dette års erfaringer blev følgende køreplan for
høslæt i 2015 vedtaget:
På mødet sidst i maj måned fastlægges en dato, som foreslås af Stig. Stig sørger for høriver og
nyslebne leer og opstiller sammen med andre fra gruppen stativ til hæs. Henrik medbringer øl og
vand. Øvrig forplejning i forbindelse hermed aftales på maj-mødet.
Jagt ved reservatet
John havde stået i Vesttårnet tidligt om morgenen fra kl. 5.15 den 1. september, da jagten gik ind.
Han havde set en grågås blive anskudt i det nordvestlige hjørne af søen, som Fugleværnsfonden
ikke ejer. Gåsen blev ikke hentet af en hund, men det lykkedes den at svømme over i
Fugleværnsfondens del af søen. Ifølge jagtloven skal jægeren have en hund med til jagt. Alex og
John kontakter naboen og orienterer ham om anskydningen.
Samarbejdet med SCR Ungdom
Arbejdsgruppen betragter samarbejdet med SCR Ungdom som afsluttet.
Ture 2014
Der blev aftalt nedenstående bemanding på turene den første lørdag i måneden året ud:
Lørdag den 4. oktober:
Jens og Peter
Lørdag den 1. november: Tommy og Stig
Lørdag den 6. december: Jens og Peter
Alle andre er naturligvis hjerteligt velkomne til også at deltage. Tommy kontakter Sten og hører,
om han evt. kan tage nogle af turene i 2015. Der var enighed om, at fortsætte med turene, som
således allerede nu kan skrives ind i næste års turfolder. Bemandingen på turene fastlægges på
december-mødet.
Fugletællinger
Elise fortalte, at landbrugsstøtten nu bliver fordelt på en ny måde. Det medfører blandt andet, at

1

Fugleværnsfonden, den 24. september 2014
Referent: Elise Frydensberg

de engarealer, hvor der registreres flest forskellige planter/dyr/fugle, får tildelt mest
landbrugsstøtte. Hun opfordrede derfor til, at folk husker at indtaste deres fugleobservationer i
DOF-basen og observationer af andre dyr og planter i databasen www.fugleognatur.dk.
Dette medførte en større debat om indtastning, som mange fandt meget besværlig.
Medlemmerne i arbejdsgruppen er på meget forskellige niveauer med hensyn til indtastning i og
brug af DOF-basen, men der var enighed om, at det tager lang tid at indtaste. Elise fortalte, at der
er planer om at revidere DOF-basen, så det er nu, at gode forslag til ændringer skal fremsættes.
Ivan skriver et lille notat til Elise.
Nationalpark Skjoldungernes Land
Elise fortalte, at der nu foreligger et forslag til Nationalpark ”Skjoldungernes Land” med
høringsfrist indtil 31. december 2014. Lokalafdelingen er blevet bedt om at komme med et
høringssvar, hvori man også medtager Fugleværnsfondens ønske om at få inddraget Gundsømagle
Sø i nationalparken. Man kan læse mere på:
http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/skjoldungernes-land/
Opsamling fra Alex
Alex fortalte om sidste nyt fra diverse tiltag i reservatet, vedrørende:






Reservatstien. Alex m.fl. har sammen med kommunen haft en mand ude, der skulle rydde
terrænet, for at der kunne laves en sti. Han fortalte, at der var så vådt, at man var nødsaget
at lave en gangbro magen til den, der allerede er i reservatet i forbindelse med stiens
anlæggelse. Dette var et helt andet projekt end kommunen i første omgang havde tænkt
sig, så det skal drøftes i kommunen i først.
Opsamling på at forbinde reservatet med Gundsømagle By. Her er problemet det samme,
at man på et meget langt stykke er nødt til at lægge gangbro, hvilket kommunen ikke har
med i deres budget.
Storkeprojektet. Efter diverse optællinger (over 2 år) er resultaterne (ynglende fugle)
videregivet til Jørgen Skou Larsen og kommunen. Der er tilsyneladende ikke sket ændringer
(besøg af storke, rovfugle eller andre former for fugleliv), selv om der bliver slået græs
efter bestemte anvisninger.

Pengekonto for Gundsømagle Sø
Kontoen har været tømt i et stykke tid, og der blev udtrykt ønske om at få oprettet en konto igen
til betaling af mindre udgifter. Det blev aftalt, at Alex fremsender reg. nr. og kontonr. til Elise, som
sørger for, at der overføres 5.000 kr. Alex holder styr på bon’er og sender hvert år i starten af
januar en liste over udgifter med tilhørende bon’er til Elise.
Nyt fra Gåseeng-gruppen
Gåseeng-gruppen bruger buskrydderen i skuret mest, og de vil fremover sørge for at blande
benzin til den. Peter laver en brugsanvisning, og Mary Ann plasticlaminerer den og hænger den op
i skuret.
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Kommende arbejdsopgaver:
Der er knækket en bjælke på gangbroen op til Østtårnet. Der er sømmet strækmetal på
gangbroen, som arbejdsgruppen ikke kan fjerne. Derfor kan belægningen ovenpå ikke afmonteres,
så bjælken kan udskiftes. Der er brug for, at Fugleværnsfonden kontakter en entreprenør med en
generator, så kramperne til nettet kan skæres fri. Årsagen til, at bjælken er knækket, må være, at
kreaturerne tramper på broen. Hans Meilstrup havde nok ikke med i beregningerne, at der kunne
komme køer forbi, da han byggede tårnet.
Alex finder en håndværker til opgaven og prøver i første omgang Hans Meilstrup. John vil godt
være med til at vise frem.
Der er desuden følgende opgaver:







Flytning af to træstammer til udskiftning ved bord/bænkesæt
Redekasser skal renses og eftergås, mange er faldet ned det sidste års tid
Rørklipning med hækkesaks omkring gangbroen i rørskoven
Rydning af pil for kommende høslæt
Rydning af pil, som hænger ind over gangbroen, vest for Vesttårnet
Folderkasserne skal fyldes, hver gang vi kommer forbi

Disse opgaver udføres på følgende to arbejdsdage:
Søndag den 26. oktober og søndag den 23. november – begge dage kl. 10.
John sørger for stige til rensning af redekasser den 26. oktober.
Medbrig diverse værktøj og arbejdshandsker begge dage. Henrik sørger for øl og vand, så send
besked til ham på henrikcoster@hotmail.com, om I kommer.
Tak for et godt møde og rigtig god arbejdslyst!
De bedste hilsener fra Elise

Til kalenderen:
Lørdag den 4. oktober

kl. 9.00

Oktobers mylder af fugle – guidet tur

Søndag den 26. oktober

kl. 10.00

Arbejdsdag

Lørdag den 1. november

kl. 10.00

Hviiin i november – guidet tur

Søndag den 23. november

kl. 10.00

Arbejdsdag

Lørdag den 6. december

kl. 10.00

Skægmejseland – guidet tur

Mandag den 8. december

kl. 18.30

Planlægningsmøde
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