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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
onsdag den 3. maj 2018
Til stede: Peter Bo, Kirsten, Lisbeth, Ulla B., Henrik C., Thure, Boye, Stig, Jens, John, Bent, Tommy og Emilie
Nicoline Schmidt (ENBS) fra Fugleværnsfondens sekretariat.
Afbud: Sten, Claus, Ulla S., Jørgen Skov, Britta og Mary Ann

De tidligt fremmødte startede aftenen med en tur i tårnet, hvorefter vi sammen startede mødet med
en kort præsentationsrunde, kaffe og småkager.
1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Nyt fra sekretariatet
Det nye reservat Svartingedal på Bornholm blev indviet i april. Et besøg til dalen kan anbefales.
Adgangsvejene til reservatet er nu opdateret på FVF’s hjemmeside.
Udførte arbejder siden december:
Opgave
Afskåret pil fjernet efter rydning
Bjørneklo
Træopvækst ryddet i rørskoven
Affald under tårnet indsamlet
Skuret rengjort, montren ryddet og rengjort
Fugletårn rengjort og vinduer vasket
Snogehøje ordnet

Udført
X
X
X
X
X
X
X

Gentages
X
X
X
X
X
X

Bemærkning
Jens er ansvarlig for bekæmpelse

Tak til Kirsten for den gode indsats

Henrik har desuden købt nye hækkesakse, der er at finde i skuret, og motorsaven er igen fuldt
funktionsdygtig.
2. Høslæt
Er planlagt til den 16. juni. Vi mødes kl. 9 ved Vesttårnet. 6-7 af de fremmødte ved mødet, meldte
sig til deltagelse ved høslættet.
Stig sørger igen i år for skarpe leer, samt at de bliver bragt til engen. Emilie aftaler med
kommunen, at de kommer og henter afskåret materiale. Medbring selv madpakke og kaffe. Henrik
sørger for øl og vand og Bent køber ind til morgenmad. Vel mødt!
3. Orkidétælling
Orkidébestanden har de senere år været i tilbagegang. Det kan skyldes mindre trykvand fra
undergrunden grundet vandindvinding eller naturlige svingninger.
Lad os håbe 2018 bringer flere gøgeurter og fortsat opretholde plejen og overvåge bestanden.
Tællingen foregår i første halvdel af juni. Jens samler et hold.
4.Publikumsfaciliteter –stand, vedligeholdelse og forslag
Allan melder, at plancherne på gangbroen skiftes i løbet af 2018.
Nye plancher til pavillonen er højt prioriteret og kan forventes i 2019.
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En del træ på Vesttårnet trænger til at blive skiftet ud. Stig får indkøbt tømmer og får udskiftet de
nødvendige brædder.
Forslag:
Lisbeth foreslår opsætning af flere redekasser. Flere af de eksisterende trænger desuden til at
blive renset. Vi tager det op igen til sensommermødet, og får samlet et hold, der har mod på at
gennemgå de eksisterende kasser og evt. sætte nye op.
Jens efterlyser et sted hvor billeder fra naturreservatet offentligt kan deles. ENBS oplyser at
sådanne sider p.t. eksisterer i skitseformat, som undersider til FVF’s Facebook. Det er intentionen,
at siderne på sigt skal administreres af de frivillige, helst et par stykker, da der ikke er ressourcer til
det fra sekretariatets side. Jens melder sig. ENBS vender tilbage, når FVF har formuleret
retningslinjer for reservatsiderne.
Kirsten foreslår et formidlingsrepos/-skjul ved gangbroen umiddelbart ud for øen, så øens liv kan
observeres herfra. ENBS tager det med tilbage til sekretariatet.
5. Naturpleje og overvågning
Opvækst, hvor bag ræven kan gemme sig, er tidligere blevet fjernet fra engene. Der er dog flere
plantearter, der er til gavn for både insekter og fugle, som vi bør undlade at fjerne. Dette gælder
blandt andet tidsler og engbrandbæger. Fremgår de på sigt i store klynger, vurderer ENBS
løbende, om de bør fjernes. Opvækst af træer og buske på engene samt invasive arter som fx
kæmpebjørneklo fjernes fortsat løbende.
Et stykke af rørskoven og opvækst deri, blev i efteråret slået. Arbejdsgruppen har blandt andet
observeret pibeænder og krikænder i det nyslåede område. På øen er et svanepar blevet
observeret, men ellers begrænset med ynglefugle. Arbejdsgruppen opfordres til fortsat at holde øje
med, hvad der etablerer sig på øen og de øvrige slåede områder.
Erik Agertoft fortsætter med den systematiske indtastning og overvågning af reservatet.
Gruppen melder løbende ind efter tælleture. Gruppen efterspørger en introduktion til, hvordan der
meldes mere detaljeret ind på DOFbasen. ENBS undersøger, hvordan det lettest gennemgås på et
fremtidigt møde.
6. Kommende opgaver, arbejdsdage og arbejdsgruppemøder
Arbejdsopgaver







Vegetation langs stier og gangbroer klippes
Mos fjernes på gangbro – det kommer lettest af, når det er helt tørt
Folderkasser fyldes løbende
Bjørneklo holdes nede
Affald indsamles løbende
Hønsenettet skiftes de steder, hvor det trænger – primært på platformene på gangbroen.

Datoer til kalenderen
Dato
2. juni
16. juni
11. august
29. august
3. december

Tid
kl. 9
kl. 9
kl. 9
kl. 18
kl. 19

Type
Fælles arbejdsdag –hønsenet udskiftes og der klippes ved gangbro
Høslæt
Fælles arbejdsdag
Arbejdsgruppemøde – Grillmøde ved Vesttårnet
Arbejdsgruppemøde – Julemøde hos Henrik
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6. Bemanding af ture 2018
Dato
2. juni
16. juni
1. september
6. oktober
3. november
1. december

Tid
kl. 9-12
kl. 10-12/13-15
kl. 9-12
kl. 9-12
kl. 10-13
kl. 10-13

Hvem
Sten og Claus
De Vilde Blomsters Dag ved Claus og Jørgen
Ulla B. Og (Britta)
Peter og Jens
Henrik og Boye
Thure og (Sten)

7. Eventuelt
Der var intet under eventuelt, så det gav mulighed for at gå på udkig efter både nattergal og
savisanger. Førstnævnte lykkedes for undertegnede .

Her et lille stemningsbillede fra den smukke aften.
Tak for et godt møde på en dejlig forårsaften
Vi ses til høslæt!
De allerbedste hilsner
Emilie
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