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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
mandag den 3. december 2018
Til stede: Bent, John, Erik, Henrik, Lisbeth, Boye, Sten, Mary Ann, Ulla S., Kirsten, Søren, Ulla B., Kim, Britta,
Peter Bo, Jens og Emilie Berg Schmidt (EBS) fra Fugleværnsfondens sekretariat.
Afbud: Jørgen, Thure og Stig

Årets julemøde gjorde os klogere på at bruge DOF-basen, på hvilken fugl der kaldes en
skomagerfugl, planlægning af vinterens opgaver og meget mere, alt sammen med rigelige
mængder af hjemmebag og julegodter.
1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Nyt fra sekretariatet
I Gulstav Mose er der blevet opført et nyt fugletårn i forbindelse med LIFE-projektet LIFE Rare
Nature. Bestemt et besøg værd, hvis I kommer på de kanter.
Årsskriftet er lige om hjørnet, så glæd jer til at modtage det i den kommende tid.
I år laver Fugleværnsfonden Bioblitz ved Gundsømagle Sø. Datoen er fastlagt til den 29. juni, hvor
artnørder fra hele landet kommer og hjælper med at bestemme og registrere alt, hvad de finder af
planter, insekter, svampe, laver, padder, fugle m.m. i reservatet. I er selvfølgelig meget velkomne
til at deltage og give en hånd med, så sæt kryds i kalenderen .
Udførte arbejder siden august:
Opgave
Rydning af vegetation på ø

Udført
X

Affald fjernes fra p-pladsen i øst

X

Den ødelagte rude i østtårnet er
skiftet, og tagrenden forsøgt lappet,
så den ikke drypper på trappen.

X

Gentages
X

Bemærkning
Der blev fundet spor efter enkelte
ynglende gæs. Ca. ½ af øen blev
ryddet.
Der er brug for nye redningsveste.
Syrenen ved p-pladsen er beskåret
og dækker nu hullet.
Fornemt! Kim husk at sende regning
til EBS
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Systematisk gennemgang af
redekasser

X

X

Rød el, pil, lysesiv
Ryddet efter slåninger på engen ved
Østrup
Slåning af græs over gåseengen
Slået under hegn

X
X

X

X
X

X
X

Enkelte var for højt oppe til at blive
kigget på, ellers er alle kasser
gennemgået, og de trængte!
Peter Bo har købt savklinge

2. Samarbejde med Gubra
Fugleværnsfonden har indgået en 5-årig sponsoraftale med Gubra, en dansk biotekvirksomhed,
der forsker i bl.a. diabetes og fedme. Sponsoraftalen løber fra 2018-2022. Pengene går til
formidling, drift og vedligehold af naturreservatet Gundsømagle Sø. I 2018 gik pengene således til
renovering af vesttårnet samt rydning af vedopvækst på engen ved Østrup. I 2019 forventer
sekretariatet at formidlingen/udstillingen ved p-pladsen i øst skal have et løft (både plancher og
bygning). Det kommer til at koste mere end pengene rækker, men med hjælp fra arbejdsgruppen
og forhåbentligt tilskud andre steder fra, forventer vi at kunne nå i mål.
Arbejdsgruppen blev bedt om at give deres bud på, hvor reservatet er mest trængende og
pengene bruges bedst. Her nævnte gruppen:
- udskiftning af plancherne på gangbroen
- formidlingsplanche ved vesttårnet omkring orkidéer o.l.
- ferieaktiviteter i børnehøjde
- en aktivitetskasse, hvor besøgende kan benytte sig af udstyr til at undersøge naturen i reservatet.
Forslagene tages med tilbage til sekretariatet.
Der blev desuden spurgt ind til, om opvæksten af rød-el i området mellem engen i Østrup og
Gåseengen bør ryddes. Dette er ikke beskrevet som målsætning for området, der tilgodeser andre
arter end eng-, vade- og andefugle.
Uddrag fra plejeplanen:
Plejeområde 3: Skoven ved Østrup
• Delområdet skal fremstå med naturskovspræg, dvs. uden drift og med døde stammer, grene, kvas,
selvsået opvækst og træer i forskellige aldersklasse.
• Skoven skal rumme yngle- og fourageringsmuligheder for et bredt udsnit af sumpsangere, hulrugende
fugle og spætter, inkl. lille flagspætte.
…. Den nuværende bræmme af elletræer skal bevares, som den er. Bevoksningen har
karakter af ellesump, en naturtype, der ikke findes andre steder i reservatet, og som
er et potentielt levested for lille flagspætte…
Sponsoraftalen mellem Gubra og Fugleværnsfonden er vedhæftet i mailen, såfremt det har
interesse.
3. Renovering af fugletårnet
Renovering af fugletårnet er færdig, og arbejdsgruppen holdt en lille indvielse af det renoverede
tårn lørdag den 1. december med frøsnappere og varmt at drikke. Roskilde Avis bringer tirsdag
den 4. december en artikel om indvielsen.
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Det nye træ står tydeligt frem og skal grundes og males. Arbejdsgruppen vil gerne påtage sig dette
–mange tak for det! Jens nævner, at der er en del maling, der kan bruges.
4. DOF-basen ved Erik Agertoft
Ved forårsmødet blev der efterlyst en mere detaljeret gennemgang i brug af DOF-basen. Med
PowerPoint indeholdende screenshoots fra DOF-basen gennemgik Erik dette, bl.a. med fokus på
hvilke detaljer, der er særligt vigtige at få registreret, når data senere skal bruges i forvaltningen.
Her blev bl.a. nævnt indtastning af den sekundære adfærd, når den primære adfærd er ”ynglende”.
Desuden opfordres gruppen til at bruge kortet, samt til at registrere ”metode” (totaloptælling / delvis
optælling). Erik anbefaler, desuden DOF-basens App, der gør det muligt at indtaste data direkte i
felten. App’en findes p.t. til Android og på vej til iPhone.
Hvis I har spørgsmål vedrørende registreringer, er I altid velkomne til at kontakte Erik.
Mange tak for et rigtig godt oplæg. Vi ser frem til at følge udviklingen i registreringerne på DOFbasen. En kopi af powerpointen er vedhæftet mailen.
5. Guidede fugleture i 2019
Dato
5. januar
2. februar
2. marts
6. april
4. maj
1. juni

Tid
10-13
10-13
10-13
9-12
9-12
9-12

Hvem
Peter Bo og Henrik
Sten og Peter Bo
Boye og Jens
Jens og Henrik
Britta og Sten
(Thure) og Henrik

6. Høslæt 2019
Et tidligt slæt kan have en tendens til at fremme græsdominans, da blomsterplanterne ikke får
mulighed for at sætte frø. Derfor rykkes høslættet forsøgsvis til sensommeren.
Tentativ dato for årets høslæt er lørdag den 24. august.
7. Kommende arbejdsopgaver og arbejdsgruppemøder
Se også skema sidst i referatet.
7.a Grunde og male nye dele på vesttårnet
De renoverede dele af tårnet skal grundes og males. Dette kan ske, når der kommer en længere
periode med tørt vejr, så træet er tørt, når det behandles, og dagtemperaturen er over 10 grader.
Forventeligt vil dette være marts/april.
Maling har vi, men der bør evt. tjekkes op på standen af dette. Miljøvenlig grunder købes. Kig efter
Svanemærket og EU’s miljømærke Blomsten, og vær opmærksom på, at grunderen skal kunne
anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljø. Regningen fremsendes eller afleveres ved
arbejdsgruppemøde til ENS. Mary Ann, Lisbeth, Ulla S. og Kirsten melder sig til dette.
7.b Redekasser
Der er i alt registreret 23 kasser i reservatet. Vedhæftede oversigt viser, at der tidligere var 65
kasser. EBS undersøger muligheden for flere kasser. Enkelte kasser mangler at blive tømt, da
disse var sømmet sammen. Andre mangler nummer samt registrering af hvilken ”type” kasse, der
er tale om. Dette indføres i vedhæftede skema. Ulla B., Britta og Lisbeth vil gerne fortsætte med
dette arbejde samt nummerere og hænge nye kasser op.
7.c Elletræer ved tårnet i øst og bredzonen ved Østrup
Der er fortsat en del spredt opvækst af pil og rød-el. Helt konkret er det vigtigt at få åbnet
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
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fra engene fjernes og placeres i skovbrynet. Der står desuden enkelte større rød-el, der begynder
at skygge for udsynet fra østtårnet. ENS kigger nærmere på, hvordan dette håndteres bedst
(beskæring/fældning/topkapning). Henrik og Peter Bo melder sig til dette, og indkalder flere om
nødvendigt. Peter Bo har købt savklinge, der kan anvendes til buskrydderen.
Datoer til kalenderen
Dato
8. april
29. juni
24. august

Tid
18.00
10.00
09.00

Type
Arbejdsgruppemøde ved Vesttårnet
Bioblitz –læs mere i tur folderen eller på hjemmesiden.
Høslæt (tentativ)

7. Eventuelt
Jens foreslår en fællestur til Fanø, hvor trækket kan observeres, og gruppen kan øve sig på de
mange vadefugle. Der er god opbakning til dette. Jens udsender en Doodle.
Der var ikke mere under eventuelt.
Vi sluttede aftenen af med julequiz, som Ellen igen i år havde sørget for til os. Tak til Ellen for en
god quiz. Her årets glade vindere med hhv. (fra venstre) 9, 9 og 8 rigtige.

Med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår til jer alle.
De allerbedste julehilsner
Emilie
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Arbejdsopgaver ved Gundsømagle Sø
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages
Efterår/
vinter
2018-19

Gentages
Forår/
sommer
2019

Faste opgaver:
Klippe rør langs gangbroen

X

X

Bjørneklo holdes nede

X

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

X

X

X

X

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

Henrik og Peter Bo
Se punkt 7.c

Grunde og male de renoverede
dele af vesttårnet
Rydning af vegetation på øen

X

Affald fjernes fra p-pladsen i øst

Lisbeth, Mary Ann, Ulla S.
Marts/april. Se punkt 7.a
Jens og Sten
Gentages i sensommeren
Kirsten og Ulla S.

Udskiftning af ruden i Østtårnet

Kim

X

Systematisk gennemgang af
redekasser
Indkøb af nye redningsveste

Ulla B., Britta og Lisbeth
Se punkt 7. c
Aftal med EBS hvis du køber disse.

X

Udsende doodle vedr. fællestur til
Fanø

Jens

X

X
X

X

X

X

X
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