Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
tirsdag den 21. september 2010

Tilstede: Alex S., Bent B., Britta O. J., Hans Peter J., Ivan O., Per R., Peter B., Stig D. O., Søren F. S., Tommy
N. samt Elise Frydensberg.
Afbud: Erik H., Henrik C., Jan D., John A., Kirsten P., Per S.
Fraværende i øvrigt: Flemming B., Jørgen S. L., og Leif B.

Vi startede med at snakke om høslettet ved Vesttårnet: John og Stig har pillet hæsset ned og fjernet
høet. Det var i en meget dårlig tilstand, så køerne fik det ikke; i stedet blev det lagt omme bag
blommetræerne. Vi talte lidt om, at der er et dilemma mellem, at gruppen af ”pædagogiske grunde”
gerne vil have høet hængende længst muligt, og at det af hensyn til vejret skal tages ned fra hæsset
efter 1 – 2 uger, hvis det skal bruges til foder til køerne. Vi endte med at beslutte, at næste år tilbyder
vi Jørgen høet, når det er tørt efter ca. to uger.
Der er slået på og langs alle stier, se blot nedenstående rosende ord fra John, som Elise glemte at
viderebringe på mødet:

Hej Elise.
Jeg må desværre melde afbud til mødet den 21.09, da jeg er rejst til langbortistan, bl.a. til Galapagos
for at se, om de passer reservaterne ordentligt, og se om de kan leve op til vores standard. Nå, I skal
jo heller ikke vandsmægte, så jeg har sat forsyninger i skuret, Ivan tager dem så med til mødet.
Ellers har jeg ikke meget at sige om Gundsømagle sø. Gangbroen i rørskoven er blevet flot efter
klipningen og græs-brændenælder er løbende blevet slået på de andre stier, ros til arbejdsgruppen,
det er en fryd at se, publikum roser det også på dof-turene. På nuværende tidspunkt kan jeg kun
komme i tanke om et hængeparti, som jeg havde lovet Allan Guido. Opsætning af en platform i
rørskoven ved vesttårnet til en sandkasse. Allan siger, at skægmejserne er helt vilde med sandet til
kråsesten, det må blive til oktober og inden det bliver frostvejr.
Håber i får et godt møde, jeg kan jo altid læse referatet om kommende projekter.
Mvh. John A.

Det afhøstede materiale lægges langs stier og gangbroer. Men det ville være en hjælp, hvis Jørgens
køer ind imellem fik lov til at afgræsse stien langs Gåseengen. En praksis for dette skal aftales næste
år med Jørgen.
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Flere store træer er væltet i den sidste storm. De ligger ved søen og er heldigvis ikke væltet hen over
stier eller gangbroer, så de kan bare blive liggende, hvor de er. Elise efterlyste et spættehul til en ny
udstilling i Vaserne, som Allan er ved at lave, og Ivan ville undersøge, om der er et velegnet spættehul
blandt de faldne træer.
Vi drøftede placeringen af en eventuel hoch-sitz, og arbejdsgruppen havde fundet et passende sted.
Men efterhånden som snakken skred frem, blev det tydeligt, at der ikke var flertal for opsætning af en
hoch-sitz. Bl.a. var flere bange for, at de mange børn, der færdes langs søen, kunne komme til skade.
Elise fortalte, at arbejdsgruppen i Vaserne har planlagt opsætning af en hoch-sitz, og gruppen
afventer erfaringer herfra, inden der tages endelig stilling til projektet.
Elise orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en ny vejledning i overvågning i
Fugleværnsfondens reservater. Vejledningen vil blive sendt til alle i arbejdsgruppen, og der vil blive
arrangeret et seminar i marts måned, hvor overvågningen vil blive introduceret. Vejledningen er
udarbejdet, så den stemmer over ens med Caretaker projektets vejledning.
Der er ikke set mink længe ved Gundsømagle Sø. Dog er der fundet en hovedløs due, som godt
kunne være bidt af mink. Bent fortalte, at man nogle steder laver nogle små flåder med fugtigt sand,
hvorpå der lægges røget sild for at afsløre spor efter mink. Hvis der er sne, kan man også kigge efter
spor. I første omgang bedes alle om at være opmærksomme på spor efter mink, og emnet tages op
på næste møde i december.
Elise havde medbragt et par Fugleværnsfond-kasketter, og Stig, Tommy og Søren får tilsendt en
kasket hver. Hvis der er flere, der mangler kasket, kan de henvende sig til Fugleværnsfondens
sekretariat.
Alex har den 3. oktober en tur for Natur og Ungdom til Gundsømagle Sø. På turen skal børnene lære
at lave mad til fugle, og Alex skal fortælle dem om de forskellige fugle. Bent har samme dag en tur for
pensionister, så de to ture skal lige koordineres.
Ivan havde medbragt bogen Fugleåret fra sidste år. Bogen udkommer også i år, men hvis der ikke
bliver solgt et tilstrækkeligt antal eksemplarer, bliver det sidste gang. Han opfordrede derfor arbejdsgruppen til at købe bogen, når den udkommer.
Og til sidst var der tid til lidt fuglesnak uden for referat – tak for et godt møde!
Mange hilsner

Elise
Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden
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