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August 2018, referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
onsdag den 29. august 2018
Til stede: Henrik, Jens, Sten, Bent, Ulla B, Britta, John, Kim, Kirsten, Ulla S., Boye og Emilie Nicoline Schmidt
(FVF sekretariat)
Afbud:
Lisbeth, Stig, Søren, Peter Bo, Jørgen, Claus og Thure

Ingen er til at stoppe, når hvepsevågerne flyver deroppe!

Kun ”afbrudt” af 23 hvepsevåger samt et par spurve- og rørhøge, blev der afholdt arbejdsgruppemøde med spisning i det fri ved Gundsømagle Sø.
1/ Siden sidst/udførte arbejder
Nyt fra sekretariatet:
Der er blevet indhentet tilbud på en vedligeholdende renovering af Vesttårnet. Arbejdet udføres 5.
– 30. november. Det forventes ikke, at være nødvendigt at lukke skjulet i mere end et par dage.
Tilbage i januar afgav Fugleværnsfonden høringssvar til justeringerne af Natura 2000-områderne.
FVF foreslog her, at Gundsømagle Sø indgik som del af Natura 2000-område N136 Roskilde Fjord
og Jægerspris Nordskov. I den nye høringsrunde er Fugleværnsfondens areal ved Gundsømagle
Sø nu blevet foreslået som del af habitatområdet. (Læs evt. mere s. 22-23 her:
https://mst.dk/media/152078/hoeringsnotat-n136-roskilde-fjord-og-jaegerspris-nordskov.pdf )
Det er dog ikke sikkert, at forslaget vedtages. Forslaget indgår som en del af en pakke, der
medfører, at en masse andre områder tages ud af Natura 2000. FVF afgiver derfor positivt
høringssvar om den konkrete udpegning af Gundsømagle Sø, og afventer afgørelsen for hele
pakken, når den fremlægges for EU-kommisionen.
Fugleværnsfondens nye skjul, Det Innovative Observationsskjul, ved naturreservatet Tryggelev
Nor, står nu færdigt og indvies den 25. september. Skjulet er Danmarks første flydeskjul med
envejsruder, hvor fuglene kan observeres i øjenhøjde. Bestemt et besøg værd.
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Udførte arbejdsopgaver i reservatet:
Se skema sidst i referatet.
2/ Slåning af Gåseengen og engen ved Østrup
Der vil igen i år blive fortaget slåning af rørskoven på engene. Materialet fjernes denne gang fra
området for at undgå førneopbygning. Derudover foretages slåning af rød-el på engen ved Østrup.
Alt afskåren opvækst fjernes fra arealet. Entreprenørerne forventes at fjerne rød-el i uge 35.
Slåningen af tagrør udføres i løbet af efteråret.
3/ Oplæg til restaurering af Gundsømagle Sø
Roskilde Kommune undersøger på ny muligheden for en restaurering af Gundsømagle Sø. De har
fået udarbejdet en rapport, der undersøger nærringsstofbelastningen i søen, samt i hvilken grad
der fortsat tilføres søen næringsstoffer udefra (se vedhæftede rapport).
Kort fortalt tilføres søen fortsat for mange nærringstoffer til, at en oprensning menes at ville have
vedvarende effekt. Det virker dog ikke urealistisk, at der ved en indsats over for de nævnte kilder til
belastningen, vil være mulighed for, på sigt, at skabe et stabilt grundlag for en oprensning.
Rapporten konkluderer derudover, at en kemisk oprensning ikke vil være aktuel, men at der må
forventes at foretages en fysisk oprensning, hvis søen ønskes restaureret.
Det er meget positivt, at der på ny er fokus på en mulig restaurering af Gundsømagle Sø, og ENS
er i løbende dialog med Roskilde Kommune.
4/ Ture efterår 2018

Dato

Kl

Hvem

1. september

9-12

Ulla og Britta

6. oktober

9-12

Peter og Jens

3. november

10-13

Henrik og Boye

1. december

10-13

Thure og Sten

5/ Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage
Se også skema sidst i referatet
5.a Rydning af vegetation på øen
I efteråret 2017 blev øen nær gangbroen slået og ryddet for pil. For fortsat at holde øen fri for
opvækst bør den slås årligt, og det afslåede materiale fjernes fra øen.
Bent fortæller, at øen tidligere er blevet slået, og at bundækket er meget ustabilt! Der kan derfor
med fordel anvendes stiger til at betræde øen, og man bør sikres med vest, tovværk og anvende
waders. Båden har ikke været anvendt i en længere årrække, så det bør først undersøges, om den
holder tæt. Jens og Steen melder sig til at forsøge sig med søsætning af båden samt slåning af
øen.
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5.b Affald fjernes fra p-pladsen i øst
Der er dumpet en større mængde affald ved p-pladsen i øst. Det vil nok kræve 1-2 ture med en
trailer til genbrugsstationen. Efterfølgende bør hullet ”sikres” med grene og lignende for at undgå at
andre skulle få samme idé. Kirsten og Ulla S. melder sig til at fjerne affaldet – hjælp til opgaven
modtages gerne. Der er meget affald!
5.c Udskiftning af ruden i østtårnet
Rude nummer 9 er faldet ud af østtårnet og er gået i stykker. Kim har materiale liggende
derhjemme svarende til de øvrige ruder. Han tager mål og forsøger at lave en ny rude til østtårnet.
5.d Systematisk gennemgang af redekasser
Flere af redekasserne i reservatet trænger til et eftersyn og nogle til en rensning.
Desuden vil det være hensigtsmæssigt at nummerere redekasserne, så det fremadrettet er lettere
at notere data fra de enkelte kasser. Peter Bo menes at have en plan over de eksisterende
redekasser og muligvis også hvilke, der bliver benyttet.
Når kasserne er gennemgået, vil vi have et godt overblik over hvilke kasser, der er funktionelle,
samt til hvilke fugle, der bør sættes yderligere redekasser op. Ulla B. og Britta melder sig til at stå
for gennemgangen. Lisbeth menes muligvis også gerne at ville .
5.e Opgaver til arbejdsdagen
Der en del spredt opvækst af pil og rød-el på de to enge i øst. Helt konkret er det vigtigt at få åbnet
bredzonen op ved engen ved Østrup, samt mindre opvækst på Gåseengen (se kort nedenfor). Der
findes desuden enkelte mindre spredte træer på selve engene, der med fordel kan trækkes op
mens de er små.
Disse skal klippes/skæres tæt ved basis og efterfølgende placeres afskåret materiale i skovbrynet
uden for hegningen. Ulla B. nævnte, at hun har en extratigator, hun vil medbringe på
arbejdsdagen. Den kan med fordel anvendes på mindre træer, så genvækst da undgås.
Foruden træopvæksten kan der med fordel optrækkes skræpper og slås lysesiv på de to enge.
Lysesiv fravælges af kvæget og derfor har det en tendens til at brede sig på afgræssede arealer og
danne større områder med højt tæt plantedække. Lysesiv slås tæt ved basis. Undgå optrædning af
plantedækket nær lysesiv, da det fremmer spirring af frøene.
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Datoer til kalenderen
Lørdag d. 29 september kl. 09.00

Arbejdsdag

mandag d. 3. december kl. 19.00

Arbejdsgruppemøde/julemøde hos Henrik

Ved julemødet vil Henrik tage ekstranøgler med til skuret, hvis der er nogle der mangler. Efter
ønske vil der på julemødet være en gennemgang af brug af DOF-basen. Erik Agertoft har lovet at
forestå denne, så vi er i kyndige hænder.
6/ Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Tak for et dejligt møde
På glædeligt gensyn!
Emilie
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Arbejdsopgaver ved Gundsømagle Sø
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Efterår/
Efterår/
vinter
2018

Forår/
Forår/
sommer
2019

Faste opgaver:
X

Klippe rør langs gangbroen

X

Reparationer på net på gangbroen

Efter behov

X

Rengøring af fugletårne

Efter behov

X

X

Orkidéetælling

Jens koordinerer

X

X

Høslæt på vestengen

Stig sørger for skarpe leer
Henrik indkalder
(Kirsten medbringer sang )
Henrik og Jens

X

X

Opfyldning af foldere
Fjerne rød-el og anden vedopvækst fra
Gåseengen og ved bredzonen ved
engen ved Østrup.
Andre opgaver:

Jens og Sten
(se punkt 5.a)
Affald fjernes fra p-pladsen i øst
Kirsten og Ulla S.
(se punkt 5.b)
Udskiftning af ruden i Østtårnet
Kim
(se punkt 5.c)
Systematisk gennemgang af redekasser Ulla B., Britta og Lisbeth
(se punkt 5.d)

X

X

X

Arbejdsdag – Henrik inviterer
(se punkt 5e)

Reparation af bænk
Rydning af vegetation på øen

X

X
X
X
X
X
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