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1 Sammenfatning 

 
Fugleværnsfonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der blev stiftet af Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. I dag har Fugleværnsfonden 20 reservater over 
hele landet. I 1985 opkøbte fonden ca. 60 hektar af Gundsømagle Sø og dens nærme-
ste omgivelser.  
 
Siden da er udarbejdet to plejeplaner, der fremkommer med forskellige forslag til, 
hvordan det tidligere rige ynglefugleliv kan genskabes og bevares. Baggrunden for 
denne rapport er bl.a., at der efter mere end 10 år fra den seneste plejeplan i 1997 er 
opstået et behov for at sammenfatte erfaringer, nye ideer og imødegå nye plejebehov. 
 
Plejeplanen er blevet til i et nært samarbejde med Fugleværnsfondens Arbejdsgruppe 
for Gundsømagle Sø, idet gruppen har bidraget med deres store lokalkendskab. 
Udgangspunktet for plejeplanen er, at reservatet ved Gundsømagle Sø er et vigtigt 
regionalt naturområde, som også skal fungere som et oplevelsesrigt udflugtsmål.  
 
Sammenfattende kan konkluderes, at forholdene ved Gundsømagle Sø allerede i dag 
er stort set tilfredsstillende og i overensstemmelse med plejeplanens målsætninger. 
Dog anbefales enkelte ændringer i den eksisterende praksis for rørskær samt udnyt-
telsen af publikumsarealerne ved vesttårnet i reservatets vestlige ende. 
 
Græsning af de åbne enge omkring Gundsømagle Sø skal fortsat være den vedvarende 
plejeform. Viser det sig, at græsningen ikke kan forhindre de pågældende arealer i at 
gro til, vil det være nødvendigt at fortsætte den rørhøst og/eller maskinelle slåning af 
vegetationen, som allerede i dag er en regelmæssig del af plejen. 
 
Behovet for at rydde større arealer med vedplanter på fondens areal vurderes aktuelt 
at være ret beskedent. 
 
Det anbefales fremover at tilstræbe en rørhøst, der foregår i mindre blokke og med 
mange og lange kantzoner, frem for på store sammenhængende arealer som i dag. 
Rørskoven skal fremstå som en mosaik af arealer, der høstes årligt, områder med 
rørskær i en toårig cyklus, arealer med en 5-15 årig cyklus samt evt. mindre felter med 
høst af grønne rør i juli/august. Forsøgsvis foreslås følgende skønsmæssige procentvise 
arealfordeling vedrørende pleje og rørhøst: årligt høstede arealer: ca. 50 %, arealer 
med en toårig cyklus: ca. 5 %, arealer med en 5-15 årig cyklus: 15 %. Dermed efter-
lades 30 % af rørskoven hvert år uhøstet. Mindre partier med sommerrørskær vil kræ-
ve tilladelse fra Naturbeskyttelsesloven.  
 
Plejeplanen omhandler kun Fugleværnsfondens arealer, hvorfor tiltag, der retter sig 
mod at forbedre vandkvaliteten og vandstandsforholdene i hele søen, falder uden for 
rapportens fokus. Disse forhold bør i stedet behandles i f.eks. et kommunalt samar-
bejde, der omfatter hele Gundsømagle Sø området. 
 
Skovene på Fugleværnsfondens arealer skal som hovedregel drives efter principperne 
for naturskov og urørt skov, hvilket vil sige med så lidt aktiv drift, som de praktiske 
omstændigheder omkring hegning, publikumsanlæg og de besøgendes sikkerhed tilla-
der. Det indebærer, at døde træer skal blive stående (og liggende) til naturligt henfald 
til gavn for svampe, insekter og fugle. 
 
Formidlingen af naturværdierne omkring Gundsømagle Sø er allerede rimeligt udbyg-
get, og plejeplanen fremkommer kun med enkelte forslag til nye aktiviteter. Udover 
almindeligt vedligehold af eksisterende anlæg omfatter de stillede forslag etablering 
af en ny observationsplatform i rørskoven mod vest samt mindre tiltag omkring skilt-
ning, rydning af udsigtskile m.m.  
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2 Baggrund og formål 

2.1 Fugleværnsfonden 

Fugleværnsfonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der blev stiftet af Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Siden stiftelsen har fonden anvendt et tocifret 
millionbeløb til opkøb af naturområder og formidling til gavn for naturen og menne-
sker i mange generationer frem.  
 
Midlerne til opkøb og pleje stammer fra testamentariske gaver, private bidrag ind-
samlet blandt især DOF's medlemmer samt tilskud fra fonde, legater og lignende.  
 
Fugleværnsfondens formål kan sammenfattes således: 
 

• At værne om de den danske fuglefauna ved at medvirke til at bevare eller ska-
be vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter. 

• At iværksætte naturformidling fra Fondens reservater. 
• At støtte projekter, der bidrager til at bevare danske yngle- og trækfugle samt 

deres levesteder under disse fugles ophold i Danmark. 
 
I dag har Fugleværnsfonden 20 reservater over hele landet (Figur 1). De ca. 850 
hektar rummer tilsammen alle Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper.  
 
De fleste af områderne er åbne for besøgende, og der er etableret gangbroer, stier, 
fugletårne og skjul, der sikrer, at publikum har gode muligheder for at opleve områ-
derne. 
 
Til flere af reservaterne er knyttet lokale, frivillige Arbejdsgrupper, der står for det 
daglige tilsyn og desuden udfører målrettet praktisk naturpleje, opsætter redekasser, 
tæller fuglene, arrangerer guidede ture i områderne m.m.  
 
Ud over at sikre og forbedre vigtige fuglelokaliteter ønsker Fugleværnsfonden at vise 
i praksis, hvilke resultater, der kan opnås med en bæredygtig forvaltning og en mål-
rettet pleje af naturen.  
 
Fugleværnsfonden har fået udarbejdet plejeplaner for de fleste af fondens arealer: 
 

• Tryggelev Nor på Langeland (1995, 1999 og 2004).  
• Gundsømagle Sø ved Roskilde (1997 og 2009). 
• Saksfjed-Hyllekrog på Lolland (1997 og 2008). 
• Barup Sø på Falster (1998). 
• Gulstav Mose på Langeland (1999). 
• Søgård Mose i Sønderjylland (2000).  
• Sølsted Mose i Sønderjylland (2001). 
• Ravnstrup Sø på Midtsjælland (2002). 
• Stormengene i Sønderjylland(2004).  
• Agerø i Nordjylland (2004).  
• Stubbesø på Djursland (2006). 
• Vaserne (2007). 

 
Da plejeplanerne gælder for en begrænset periode, er det Fugleværnsfondens hen-
sigt at opdatere planerne med jævne mellemrum, såfremt der er behov for dette.   
 
Interesserede kan finde oplysninger om Fugleværnsfonden og dens reservater, stra-
tegi og formål, frivillige Arbejdsgrupper og aktiviteter på www.fugleværnsfonden.dk. 
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Figur 1: Fugleværnsfondens reservater; 1: Nivå Bugt; 2: Vaserne; 3: Gundsømagle Sø; 4: Ravn-
strup Sø; 5: Ægholm; 6: Nyord Enge; 7: Barup Sø; 8: Saksfjed-Hyllekrog; 9: Nakskov Indrefjord; 
10: Gulstav Mose; 11: Tryggelev Nor; 12: Roholm; 13: Bøjden Nor; 14: Søgård Mose; 15: Sølsted 
Mose; 16: Stormengene; 17: Stubbe Sø; 18: Bøvling Klit; 19: Agerø; 20: Råbjerg Mose.  

2.2 Plejeplanens udgangspunkt og tilblivelse 

Gundsømagle var tidligere en af Sjællands vigtigste fuglesøer. Foruden en lang række 
almindelige arter forekom også på landsplan sjældne fugle som sorthalset lappedyker, 
rørdrum, plettet rørvagtel, sortterne og drosselrørsanger. 
 
På grund af en massiv tilførsel af næringsstoffer, en sænkning af vandstanden og en 
gradvis reduktion i græsningsarealet er flere af de sjældne fugle for længst forsvundet 
fra Gundsømagle Sø, og mange af de mere almindelige arter er reduceret i antal. 
 
Det falder udenfor denne rapports formål at gå nærmere ind i problematikken omkring 
en varig forbedring af søens vandkvalitet gennem et større sørestaureringsprojekt, der 
bl.a. omfatter en fjernelse af næringsrigt mudder fra søbunden, reduktion i tilledningen 
af næringsstoffer til søen samt evt. aluminiumsbehandling o. lign.  
 
Fugleværnsfonden opkøbte i 1985 ca. 60 hektar af Gundsømagle Sø og dens nærmeste 
omgivelser.  
 
Siden da er udarbejdet to plejeplaner, der fremkommer med forskellige forslag til, 
hvordan det tidligere rige ynglefugleliv kan genskabes og bevares.  
 
I 1988 blev, i regi af det nu nedlagte Hovedstadsråd, udarbejdet en plejeplan for Gund-
sømagle Sø og de nærmeste omgivelser, og endnu en plejeplan, med fokus på Fugle-
værnsfondens arealer, blev udarbejdet i 1997. Plejeplanen fra 1997, der blev til i et 
samarbejde mellem Ornis Consult A/S, Fugleværnsfonden og den lokale frivillige Ar-
bejdsgruppe for Gundsømagle Sø 
 
Siden er flere af plejeplanernes forslag realiseret, men siden 1997 er nye behov opstå-
et, flere oplysninger er kommet til, og der er gjort erfaringer med praktiske plejetiltag. 
Baggrunden for denne rapport er derfor bl.a., at der efter mere end 10 år er opstået et 
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behov for at revidere den gamle plejeplan fra 1997 med henblik på at sammenfatte 
erfaringer, nye ideer og imødegå de nye plejebehov. 
 
Plejeplanen er blevet til i et nært samarbejde med Fugleværnsfondens Arbejdsgruppe 
for Gundsømagle Sø, idet gruppen har bidraget med deres store lokalkendskab. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten er foretaget en række besigtigelser af 
reservatet, heraf to med Arbejdsgruppen for reservatet den 22. april og 19.juni. Des-
uden foretager Fugleværnsfondens medarbejdere regelmæssige besøg i området med 
henblik på at vurdere den eksisterende pleje, lokalisere plejebehov m.m.. Ved disse 
lejligheder er fremkommet mange ideer og forslag, der alle er blevet indarbejdet i rap-
porten. 

2.3 Lokal involvering 

Plejeplanen vurderes at have relevans for bl.a. Roskilde Kommune, der som Fugle-
værnsfonden har en interesse i at udvikle områdets naturindhold samtidig med, at de 
rekreative interesser tilgodeses. Det anbefales derfor, at Fugleværnsfonden indleder 
et samarbejde med de kommunale myndigheder om at bevare, udvikle og formidle 
natur- og kulturværdierne i reservatet ved Gundsømagle Sø. 
 
Et samarbejde med de kommunale myndigheder og andre interessenter er desuden 
nødvendigt for at opnå en sammenhængende forvaltning af området, idet Fugle-
værnsfonden som tidligere nævnt kun ejer en del af det samlede naturområde. 
 
Et tættere samarbejde med myndighederne vil medvirke til at: 
 
• Gøre det muligt at udvikle de oplevelsesmæssige og rekreative muligheder i om-

rådet, herunder mulighederne for at forbedre sundhed, trivsel og rekreative udfol-
delsesmuligheder for borgerne i Roskilde Kommune. 

 
• Skabe bedre muligheder for at søge finansiel støtte til projekter af fælles interes-

se, bl.a. under EU’s Landdistriktsmidler. 
 
• Gøre det lettere at inddrage lokale borgere i kogræsserforeninger, høslætlaug 

o. lign. – aktiviteter, der ud over at bidrage til at opretholde de truede lysåbne na-
turtyper også er af stor social og sundhedsmæssig værdi, og som bidrager til en 
større ejerskabsfornemmelse og forståelse for at passe på områdets natur. 
 

• Sikre god udnyttelse af resurserne i forbindelse med de forpligtigelser, myndighe-
derne har i forhold til andre naturforvaltningsopgaver. 
 

 
Udsigt mod ”Rågeskoven” og skrænten syd for ”Gåseengen”. 
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3 Eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhed m.m. 

Gundsømagle ligger i det nordlige Sjælland i Roskilde Kommune mellem landsbyerne 
Gundsømagle, Kirkerup og Østrup (Figur 2). Søen ligger sydøst for Gundsømagle by i 
en øst-vestgående lavning (tunneldal), der strækker sig igennem fladt agerland. 
 
Administrativt hører Gundsømagle Sø under Roskilde kommune og Skov- og Natursty-
relsen Østdanmark. En del miljø-, natur- og planopgaver af relevans for reservatet va-
retages desuden af Miljøcenter Roskilde. 
 
Søen gennemstrømmes af Hove Å, der har sit udløb i Roskilde Fjord ca. 5 kilometer 
længere mod vest. 
 
Søen er omgivet af ferske, kreaturafgræssede enge, pilekrat, rørsump, hængesæk og 
to mindre løvtræslunde. Bredvegetationen, der de fleste steder er ret kraftig, består 
især af tagrør. Den udstrakte rørskov i den vestlige del af søen er en af de største i 
det østlige Danmark. 
 

0 0,4 0,8

kilometer  
 

Figur 2: Plejeplanområdet ved Gundsømagle Sø. 

3.2 Beskyttelsesforhold og planmæssig status 

 
3.2.1 National beskyttelse 

Den vanddækkede del af Gundsømagle Sø med omkringliggende arealer blev fredet i 
1953, 1956, og 1976, og i 1994 blev søens omgivelser fredet i deres helhed. Inklusiv 
de gamle fredninger omfatter hele det fredede areal ca. 370 hektar. 
 
I forbindelse med høringsprocessen i begyndelsen af 1990erne ønskede Dansk Orni-
tologisk Forening fredningens indhold udvidet med bestemmelser af vandstandsfor-
holdene. Jvf. fredningsforslaget fra 1993 burde fredningen foreskrive en vandstands-
hævning i forsommeren, således at vintervandstanden sænkes gradvist i perioden fra 
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16. marts til 30. juni, som er vandfuglenes yngleperiode. Derefter kunne den hidtidi-
ge sommervandstand opretholdes eller eventuelt fastsættes lidt lavere. 
 
Et flertal i Naturklagenævnet afviste imidlertid DOF’s forslag, bl.a. med henvisning til, 
at konsekvenserne for de omkringliggende ejendomme ikke var tilstrækkeligt belyst. 
Fredningen indeholder dog et generelt forbud mod yderligere vandstandssænkninger. 
 
For en beskrivelse af fredningens indhold henvises til Naturklagenævnets afgørelse af 
10. marts 1994 om fredning af Gundsømagle Sø og omkringliggende arealer i Gundsø 
kommune, Roskilde Amt (sag nr. 111/250-0002). 
 
Desuden er dele af projektområdets enge, moser og vandhuller omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens generelle bestemmelser (§ 3). Beskyttelsen indebærer, at man ikke 
uden dispensation fra de kommunale myndigheder kan foretage ændringer i naturty-
pernes tilstand.  
 
Gundsømagle Sø er i Regionplanen udpeget som et kerneområde for dyr og planter, 
dvs. et større sammenhængende naturområde af særlig betydning for plante- og dyre-
livet. Jvf. regionplanens retningslinier skal eksisterende naturområder og i videst muligt 
omfang også småbiotoperne bevares i kerneområderne.  
 
Gundsømagle Sø er desuden udlagt som et særligt værdifuldt landskab, hvis egnska-
rakteristiske landskabstræk skal søges bevaret og i nødvendigt omfang plejet. Søen er 
desuden en del af et særligt område for naturforvaltning (Roskilde Fjord), dvs. et om-
råde, hvor der skal gøres en særlig indsats for naturen i form af planlægning, evt. rejs-
ning af fredningssager, naturforvaltning og administration af visse støtteordninger.  
 
Engene omkring søen er udlagt som Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL), dvs. 
områder, hvor ekstensiv og miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn 
for miljøet og naturen. I SFL områder kan opnås støtte til miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger 
 
Endeligt er Østrup By samt nogle tilstødende arealer nord og vest for søen udlagt som 
kulturhistoriske interesseområder.  
 

3.2.2 International beskyttelse 
Roskilde Fjord, ca. 5 km vest for Gundsømagle Sø, er et af de danske Natura 2000 
områder, der omfatter 113 Fuglebeskyttelsesområder og 254 Habitatområder. I om-
råderne skal sikres og/eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper 
og arter, som områderne er udpeget for, jvf. Søgaard et al. (2005). 
 
Gundsømagle Sø indgår ikke i Natura 2000 området men er alligevel af en vis betyd-
ning for Fuglebeskyttelsesområdet, idet store flokke af rastende troldænder tilbringer 
efterår og vinter dagtimerne i Gundsømagle Sø for at fouragere på fjorden om nat-
ten. Troldand er én af de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttel-
sesområdet Roskilde Fjord.  
 
I reservatet forekommer desuden spidssnudet frø, der er en af de strengt beskyttede 
arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag 4.  
 

3.3 Frederikssundmotorvejen 

Den 29. januar 2009 blev der i Folketinget indgået forlig om den danske transportpo-
litik frem til 2020. Parterne bag aftalen er bl.a. enige om at anlægge en motorvej i 
Frederikssundfingeren i hovedstadsområdet.  
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En 1. etape af motorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 er allerede under an-
læg og forventes åbnet for trafik i 2013, og der blev i 2008 fremlagt beslutnings-
grundlag for den resterende strækning til Frederikssund.  
 
Ud fra en samlet afvejning af de trafikale, arealmæssige, miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser indstillede Vejdirektoratet i august 2008, at ”VVM-
redegørelsens Hovedforslag 1 (åben landløsningen) med de ændringer, som er frem-
kommet på baggrund af høringen, og som er anbefalet af Vejdirektoratet, lægges til 
grund for en beslutning om arealreservation og anlæg af ny vej i forlængelse af den 
nuværende Frederikssundmotorvej”.  
 
Hovedforslag 1 får givetvis konsekvenser for naturen, de oplevelsesmæssige mulig-
heder og de rekreative værdier omkring Gundsømagle Sø, herunder også Fugle-
værnsfondens reservat, idet den foreslåede vejføring kommer til at forløbe umiddel-
bart øst (ca. 1 kilometer) for det mest besøgte fugletårn i reservatets østlige ende.  
 
I et høringssvar til VVM redegørelsen til Vejdirektoratet protesterede Fugleværnsfon-
den da også over, at der planlægges en motorvej med meget store konsekvenser for 
naturreservatet ved Gundsømagle Sø og opfordrer til, at der findes en løsning på de 
trafikale problemer i Frederikssundfingeren, der tager større hensyn til naturen.  
 
Selv om det er givet, at den foreslåede linjeføring vil medføre støjgener og virke vi-
suelt forstyrrende for de mellem 10.000 og 20.000 mennesker, der årligt besøger 
området ved Gundsømagle Sø, vurderes det ikke, at den får større betydning for 
naturindholdet på de arealer, som plejeplanen handler om. Derfor bliver vejprojektet 
ikke adresseret yderligere i rapporten. 

3.4 Ejerforhold 

Fugleværnsfonden ejer matriklerne 2b (Kirkerup By, Kirkerup) og 2g (Østrup By, Kirke-
rup), hovedparten af den vanddækkede del af Gundsømagle Sø, hele bredzonen langs 
den sydlige søbred, et større rørskovsområde langs den nordlige søbred, engarealerne 
umiddelbart vest for Østrup by samt et ca. 1000 meter langt og 100 meter bredt 
rørskovsområde syd for Hove Å (Figur 3). De øvrige parceller i området er fordelt på en 
række private ejere, hvoraf flere aktivt samarbejder med Fugleværnsfonden om at 
pleje og bevare naturværdierne omkring Gundsømagle Sø. 
 

 
Figur 3: Ejerforhold i plejeplanområdet. Fugleværnsfondens besiddelser (mod vest: matr. 2b Kirke-
rup By, Kirkerup og, mod øst: 2g Østrup By, Kirkerup) er markeret med rød raster. De øvrige parcel-
ler er i privat eje. 
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3.5 Beskrivelse af Gundsømagle Sø 

 
3.5.1 Dannelse og nuværende udseende 

Gundsømagle Sø ligger i et smeltevandssystem og udgør den vestlige del af et ud-
strakt moseområde.  
 
I stenalderen gik en vig af Roskilde Fjord ind i den smeltevandsdal, hvor søen nu 
ligger, dog ikke helt ind til den nuværende Gundsømagle Sø. 
 
For godt 200 år siden var Gundsømagle Sø én stor sø, der strakte sig fra Gundsø-
magle til Østrup, og rørskoven var givetvis den gang mindre, end den er i dag. Om-
kring søen lå på den tid udstrakte enge, der blev anvendt til græsning og høslæt. 
 
Omkring 1843 blev vandstanden i søen sænket for at forbedre mulighederne for 
rørskær og høslæt. Resultatet af vandstandssænkningen blev, at rørskoven voksede 
betydeligt, hvorved søen svandt ind til omtrent den størrelse, den har i dag. 
 
I 1940erne udarbejde Hedeselskabet planer for en total tørlægning af og opdyrkning 
af hele søen, men efter flere års tovtrækkeri mellem landbrugs- og naturinteresser 
kunne i 1953 gennemføres en delvis fredning af områdets østlige del, dvs. søen og 
de tilstødende sumparealer. Afvandingen af den vestlige del blev aldrig gennemført, 
idet søen her viste sig at være nærmest bundløs, og man måtte også opgive at byg-
ge den dæmning, der efter planerne skulle adskille den fredede del i øst og de tørlag-
te arealer mod vest. 
 
I dag er Gundsømagle Sø ca. 1.600 meter lang og 400 meter bred. Det samlede våd-
område omfatter ca. 200 hektar, hvoraf den åbne vandflade udgør ca. 25 hektar. 
Resten udgøres hovedsageligt af en af Østdanmarks største rørsumpe, der som 
nævnt er opstået i forbindelse med bestræbelserne på at sænke vandstanden i om-
rådet. 
 

3.5.2 Vandforhold 
 
Søen 
Gundsømagle Sø er meget lavvandet, idet den maksimale dybde er ca. 1,9 meter, og 
gennemsnitsdybden blot ca. 1,3 meter. Søen må i dag betegnes som hypereutrof, 
bl.a. som følge af mange års næringstilførsel fra Hove Å. 
 
Gennem det nationale naturovervågningsprogram, NOVA, har vandmiljøet i Gundsø-
magle Sø været overvåget ganske nøje.  
 
Tallene fra 1986-2003 viser, at overordnet er næringssaltkoncentrationerne faldet i 
denne periode, men sigtbarheden er ikke tilsvarende blevet bedre. Kvælstofkoncen-
trationen er af en mere svingende karakter end fosforkoncentrationen; dog kan der 
også for kvælstofs vedkommende noteres et fald i total N gennem årene.  
 
Tallene antyder, at de tiltag, der blev påbegyndt i slutningen af 1990'erne er begyndt 
at virke, og at forholdene i søen langsomt forbedres. Det skønnes dog, at det vil tage 
endnu cirka 25 år før vandkvaliteten i søen er tilfredsstillende igen. 
 
Det har i en årrække været et stort ønske fra Fugleværnsfondens side at der skulle 
foretages en større naturgenopretning i søen for at genskabe de gode levevilkår for 
fugle, fisk, insekter og planter.  
 
En sådan genopretningen er imidlertid en stor og kostbar opgave, og de ambitiøse 
planer om at fjerne det næringsrige mudder fra søbunden og nedsætte tilledningen af 
næringsstoffer til søen er da heller aldrig blevet realiserede.  
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Hove Å 
Hove Å er et kommunalt vandløb, der er målsat som et B3 vandløb. I vandløbsregu-
lativet fra 1998 er fastsat en mindste og en største vandstand i Gundsømagle Sø for 
henholdsvis vinter- og sommermånederne. I perioden 1. oktober til 15. marts skal 
vandstanden således holdes mellem 4,076 og 4,232 over DNN, og i perioden 16. 
marts til 30. september mellem 3,866 og 4,023 over DNN. 
 
Vandstandsforholdene i hele Gundsømagle Sø reguleres ved et stigbord beliggende 
ved Gundsøgård. De nærmere regler for flodemål, vedligeholdelse og administration 
m.m. fremgår af ”Regulativ for amtsvandløbet Hove Å, vandløb nr. 1 i Roskilde 
Amtskommune”. 
 
Intensiv indvinding af grundvand har ved Gundsømagle Sø, som i resten af hoved-
stadsområdet, forårsaget en generel sænkning af vandstanden. Omkring Hove Å dre-
jer det sig om en sænkning på 5-10 meter.  
 
Nord for selve søen samt i områdets vestlige ende, udenfor Fugleværnsfondens area-
ler, findes en del mindre vandhuller, der er opstået som følge af tørvegravning, for-
mentligt under 2. Verdenskrig. Tørvegravene, der er isoleret fra selve søen, har gen-
nem årene været vigtige yngle- og fourageringsområder for forskellige fuglearter, 
herunder bl.a. gråstrubet lappedykker. 
 
 

3.5.3 Driftsformer, naturpleje 
 
Pleje 
En stor del af de nuværende plejeaktiviteter på Fugleværnsfondens arealer organise-
res og udføres af Fugleværnsfondens frivillige Arbejdsgruppe for Gundsømagle Sø. 
 
Rørskoven skæres med jævne mellemrum for at sikre, at rørsumpen bevares i en 
varieret alderssammensætning og ikke gror til eller udtørrer.  
 
Der foretages græsning med kreaturer på de nordlige privatejede enge, på de østlige 
enge ved Østrup samt på ”Gåseengen” umiddelbart vest for det østlige fugletårn 
samt i ellesumpen langs den sydlige søbred.  
 
Nogle vintre ryddes pilekrat og foretages rørskær langs søbredden for at holde bred-
zonen åben (”blå bånd”) af hensyn til ænder, gæs og vadefugle.  
 
På engene ved det vestlige fugletårn og langs med gangbroerne i samme område 
foretages høslæt, rørskær og regelmæssig fjernelse af vedplanter for at bevare de 
lysåbne plantesamfund og for at sikre publikums adgang til tårnet og arealets borde 
og bænke. 
 
De seneste ti år har den frivillige Arbejdsgruppe ved Gundsømagle Sø desuden byg-
get og opsat et større antal redekasser af hensyn til reservatets hulrugende fugle. 
Redekasserne nummereres og Arbejdsgruppen tømmer og rengør kasserne hvert år 
og fører statistik over, hvilke af kasserne der har været beboet. De senere år har 
også en lokal folkeskole bidraget med at opsætte redekasser til områdets småfugle. 
 
For at forbedre forholdene for områdets snoge blev der ved det vestlige fugletårn i 
2002 anlagt to ”snogehøje”.  
 
Endeligt etablerede Fugleværnsfondens Arbejdsgruppe for Gundsømagle Sø i 1999 et 
vandhul i rørskoven godt 100 meter vest for det vestligste af områdets to fugletårne. 
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Rørskær 
Regelmæssig rørhøst forsinker tilgroning af rørskoven og succession frem mod en 
mere tør og træbevokset naturtype. Regelmæssigt rørskær vil 1) modvirke, at 
rørskovens bund hæver sig som følge af akkumuleret organisk materiale, 2) fremme 
produktionen af nye skud, 3) skabe nye tidvist våde områder i en ellers tør rørskov 
samt 4) hindre, at rørskoven breder sig ud i åbent vand (José & Hawke 1996). 
 
Der har været høstet tagrør ved Gundsømagle Sø gennem flere hundrede år. Inte-
resserne har tidligere været meget store, og der har gennem århundreder været 
stridigheder og ført flere retssager om rettighederne til rørhøsten i området. 
 
Sæsonen for høst af tækkerør begynder, når stråene er visne og faste, hvilket typisk 
sker sidst på året. Desuden skal bladene falde af stråene. Dette sker ofte i forbindel-
se med det første kolde vintervejr, typisk ved årsskiftet. Herefter følges vejr og 
vandstand intenst, og høsten af tagrør skal være afsluttet inden begyndelsen af 
marts måned. 
 
Tagrørene høstes bedst fra is, der kan bære høstmaskiner og mandskab, idet dette 
er det mest skånsomme for vegetationens rodnet. I milde vintre kan det være nød-
vendigt at høste tagrørene med specialmaskiner, der via store lavtryksdæk kan fær-
des i det ellers relativt svært fremkommelige terræn. 
 
Kommerciel høst af tagrør kræver som udgangspunkt, at tagrørene høstes hvert 
eneste år på store sammenhængende arealer. Ofte efterlader kommerciel rørhøst 
derfor rørskoven i en ensartet alderssammensætning og med en ret ringe variation. 
Derfor vil kommerciel rørhøst ofte være i konflikt med de fuglemæssige interesser og 
et ønske om at bevare en varieret rørsump. 
 
Store uhøstede sammenhængende rørskovsarealer har stor betydning for pladskræ-
vende ynglende fuglearter som rørdrum og er også af betydning for grågås, rørhøg, 
vandrikse og plettet rørvagtel. Værdien som ynglehabitat stiger generelt med den tid, 
som rørskoven står urørt. Omvendt har arealer, der høstes, værdi som ynglehabitat 
for bl.a. kolonirugende fugle, såfremt tagrørenes vækst forbliver lav og ikke forhin-
drer fuglene i at komme til rederne. Endelig har de lysåbne engområder, der opstår 
efter afhøstning af tynd, tør rørskov betydning som yngle- og fourageringshabitat for 
vadefugle og gæs. 
 
Hvordan rørskoven i givet fald høstes, har stor betydning for, hvilke fuglearter, der 
vil indfinde sig som ynglefugle. Eksempelvis ved man fra Vejlerne, at rørdrum ikke 
kan yngle i rørskov, hvor der er høstet rør vinteren i forvejen. Det er imidlertid usik-
kert, i hvor lang tid en rørskov skal stå uhøstet for at være optimal for rørdrummen. 
I både Bygholm Nord, Selbjerg Vejle og Tømmer by Fjord blev rørskov, der sidst 
havde været høstet mindre end fem år tidligere, stort set undgået af fuglene. De 
største tætheder fandtes i områder, som sidst var høstet 9-10 år tidligere, mens der 
var en aftagende tæthed i ældre rørskov.I Selbjerg Vejle sås dog en relativt høj tæt 
hed i et 17 år gammelt rørskovsområde (Kjeldsen 2008). 
 
Konklusionen fra Vejlerne er, at intervallet imellem rørhøst i de vigtigste områder 
ikke bør være mindre end fem år, og det bør sikres, at store rørskovsområder får lov 
til at stå i omkring 10 år mellem hver høst. 
 
Med hensyn til grågås, der ligeledes forekommer ved Gundsømagle Sø, er i Vejlerne 
tidligere gennemført en analyse baseret på luftfotos, som viste, at gæssene foretrak 
at placere reden i rørskov, som havde stået uhøstet i mindst fem år. Der synes dog 
også at være en øvre "aldersgrænse" for rørskovens anvendelighed som redehabitat, 
idet områder, som sidst var høstet mere end 16 år tidligere, blev undgået. Det fore-
slås, at det først og fremmest er vegetationens tæthed, som afgør Grågæssenes 
præference for rede habitat (Kjeldsen 2008). 
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3.5.4 Rekreative aktiviteter 
Med sine store naturværdier, landskabelige kvaliteter og relativt bynære beliggenhed, 
blot ca. 20 kilometer fra Københavns Centrum, har Gundsømagle gennem tiderne 
været et vigtigt udflugtsmål for fugle- og naturinteresserede. Det skønnes, at mellem 
10.000 og 20.000 mennesker årligt besøger området ved Gundsømagle Sø. 
 
Fugleværnsfondens frivillige Arbejdsgruppe for Gundsømagle Sø samt Fugleværns-
fondens naturvejleder arrangerer jævnligt guidede ture i området. 
 
Fugleværnsfonden har opstillet to overdækkede fugletårne ved søen. Det ene nås fra 
P-pladsen på St. Valbyvej over for den store hvidkalkede Østrup Gård, hvor en sti 
gennem en lille skovbevoksning fører ned til tårnet, hvorfra der er en fin udsigt ud 
over søen. Det andet og mindre tårn kan nås ved at følge en markvej ned til søen fra 
Kirkerupvej, hvor der også findes P-plads (Figur 5). Ved P-pladsen mod øst er opsat 
en formidlingspavillon med plancher og anden information om søen og dens natur-
værdier. 
 
De to fugletårne er forbundet med en ca. 800 meter lang trampesti og gangbro langs 
den sydlige søbred. Stien fører fra tårnet i Østrup op langs Gåseengen, hvorfra man 
har en smuk udsigt over eng og landskab. Herfra går stien gennem skov og krat med 
mulighed for mange fine oplevelser af fugle, frøer og planter. 
 
I 2005 blev indviet en ca. 300 meter lang gangbro i den store rørskov mod vest. 
Gangbroen giver nogle helt unikke muligheder for at opleve den ellers svært tilgæn-
gelige rørskovs fugle- og dyreliv, herunder de skægmejser, der ellers kan være van-
skelige at opleve på nært hold. Flere steder langs med gangbroen er opsat små bæn-
ke. 
 
En del lodsejere går på jagt ved Gundsømagle Sø, ligesom der i mindre omfang dyr-
kes lystfiskeri. Jagten synes at være mest intensiv på arealerne nord for søen. Hver-
ken jagt eller fiskeri er tilladt på Fugleværnsfondens arealer. 
 
 

 
 
”Snogehøj” ved fugletårnet i den vestlige ende af reservatet ved Gundsømagle Sø.  
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Figur 5: Placering af Fugletårne, P-pladser m.m. ved reservatet Gundsømagle Sø. 
 

3.6 Fugleliv 

Oplysninger om ynglende og rastende fugle i Gundsømagle Sø er bl.a. indsamlet i 
forbindelse med Dansk ornitologisk Forenings lokalitetsregistreringer i 1978-80 og 
1992-95. Fugleværnsfondens lokale Arbejdsgruppe har i en lang årrække foretaget 
månedlige registreringer af både ynglende og rastende fugle på fondens ejendom.  
 
Ældre registreringer fra søen som helhed foreligger fra 1981-1995 (Hovedstadsrådet 
og Roskilde Amt). 
 
Amternes overvågning af de ”intensive NOVANA-søer” omfattede i 3 år også registre-
ringer af ynglende og rastende fugle i Gundsømagle Sø. Disse tællinger var imidlertid 
meget ekstensive i deres karakter og kan næppe alene give et retvisende indtryk af, 
hvilke fugle, der findes ved søen. 
 
Ynglefugle 
Gundsømagle Sø rummer et bredt udsnit af fuglearter, der er karakteristiske for fug-
tige, mosaikprægede naturtyper.  
 
For 100 år siden var Gundsømagle Sø den rigeste fuglesø i Nordsjælland. Tidligere 
ynglede et meget stort antal fuglearter ved søen, heraf en del sjældne, som f.eks. 
hvid stork, sorthalset lappedykker, sortterne og plettet rørvagtel. Disse arter er for 
længst forsvundet, og generelt er bestanden af fugle siden den gang gået stærkt 
tilbage. 
 
De seneste ca. 15 år har der for vandfuglenes vedkommende dog ikke været tale om 
de store ændringer (Tabel 1).  
 
Den lille skov ved P-pladsen rummer et bredt udvalg af almindelige arter af småfugle 
tilknyttet skov og krat, herunder også en del hulrugende arter, der yngler i de mange 
opsatte redekasser. I skoven findes bl.a. en del skovfugle som bl.a. solsort, sjagger, 
forskellige mejser, bogfinke, træløber, stor flagspætte og natugle. I den vestlige ende 
af de to lunde findes desuden en rågekoloni på ca. 100 par samt bl.a. ynglende alli-
ke. I 2009 registreredes ved flere lejligheder lille flagspætte i træplantningerne. 
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På Gåseengen yngler vibe og grågås, hvid og gul vipstjert, og vadefugle som svalekli-
re, tinksmed og rødben fouragerer ofte. 
 
På søen ses grågæs, gråand, toppet lappedykker og blishøne, og i rørskoven yngler 
grønbenet rørhøne, vandrikse, rørspurv og rørsanger. Ved det vestlige fugletårn ses 
ofte skægmejse, der formentligt yngler årligt med mindst to par. Også savisanger ses 
regelmæssigt i yngletiden, men det er uvist, om den yngler. Rørhøg yngler næsten 
årligt. 
 
Bestandsudviklingen 1997-2007 for søens ynglende fugle er sammenfattet i Tabel 1. 
En sammenstilling af udviklingstendenserne 1900-1996 for ynglefuglene i hele Gund-
sømagle Sø området er vist i bilag. 
 
Tællinger foretaget i regi af det tidligere Roskilde Amt har tidligere antydet en meget 
lav ynglesucces for vandfuglene ved Gundsømagle Sø, formentligt pga. søens dårlige 
vandkvalitet og deraf følgende ringe fødegrundlag, ikke mindst for de arter, der er-
nærer sig af undervandsvegetation.  
 
Det er dog sandsynligt, at den igangværende positive udvikling i søens vandkvalitet 
m.h.t. næringsstoffer (3.5.2.) på længere sigt vil medføre forbedrede forhold for un-
dervandsvegetation og dermed fugle. 
 

  

Hvilende fjordterne (t.v.) og sivsanger (t.h.) ved Gundsømagle Sø 
 

Tabel 1: bestandsudvikling for ynglende fugle ved Gundsømagle Sø 1997-2007 (data fra Fugle-
værnsfondens frivillige Arbejdsgruppe). 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Toppet lappedykker 5 6 3 3 4 0 1 2 0 3 3 

Gråstrubet lappedykker - - - - - - - - - - 1 

Knopsvane 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Grågås 8 6 0 4 3 0 6 4 6 4 5 

Gråand 3 1 4 3 5 2 1 1 1 1 0 

Rørhøg 1 1 1 0 1? 1 0 0 1 1 0 

Tårnfalk 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Blishøne 4 6 3 3 0 0 2 2 1 1-2 4 

Vandrikse - - - - - - - - - - 2 

Vibe 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 

Natugle 1 1 1 1 1? 1 1 1 1 1 1 

Nattergal - - - - - - - - - - 4 

Kærsanger - - - - - - - - - - 1 

Skægmejse - - - - - - - - - - 4 

Råge 80 99 112 108 110 136 118 118 115 96 112 
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Tabel 2: Udvalgte arter af rastende gæs og ænder ved Gundsømagle Sø 1999-2008 (maks tal de 
enkelte år). Ref.. dofbasen (www.dofbasen.dk) 
 

Maks antal rastende fugle 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Atlingand 1         1 1 

Bjergand 1 3 2   1    1 1 

Blisgås   1        2 

Bramgås   1 2    10 4   

Canadagås  5    6 14   250 72 

Ederfugl        36    

Gravand 9 5 6 5  10 11 2 2 2 12 

Gråand 23 70 175 120 128 117 280 125 213 120 310 

Grågås 82 300 450 200 450 156 450 900 575 1200 2000 

Hvinand 16 8 22 10 20 13 16 13 14 12 22 

Knarand      1  1 31 7 14 

Knopsvane 9 17 6 5 3 12 6 25 18 11 10 

Krikand 3 1 12 4 7 15 8 1 17 47 30 

Lille Skallesluger     2 7 5 14 6 11 32 

Pibeand   31 4 5 18 20 9 13 46 290 

Sangsvane 31 3 1  2 2 38 3 4 70 79 

Skeand 8 5 1 7  2 2 2 7 2 9 

Spidsand           4 

Stor Skallesluger 11 17 40 24 21 37 40 35 22 20 26 

Taffeland 98 150 60 53 88 59 55 55 60 95 114 

Toppet Skallesluger      1 1    6 

Troldand 300 1700 2500 1000 1100 361 620 200 550 365 800 

 

Rastende fugle 
I træktiden forekommer en række forskellige arter af rastende fugle ved Gundsø-
magle Sø. 
 
Store flokke af svaler overnatter i rørskoven, fiskeørn raster regelmæssigt, og flokke 
af dykænder, herunder hvinand, taffeland og frem for alt store flokke af troldænder 
kan ses i søen. Når søen er isfri ligger op til 5 – 6000 troldænder på søen og hviler 
om dagen, for så om aftenen at flyve ud til Natura 2000 området Roskilde Fjord for 
at fouragere på muslinger. 
 
Gennem årene er en række mere eller mindre sjældne arter iagttaget ved søen, her-
under bl.a. hærfugl, sølvhejre, havørn, rørdrum, knarand, atlingand, drosselrørsan-
ger, savisanger, isfugl og ynglende pungmejse. 
 
De lokalt ynglende hvide storke fra Hvedstrup og de seneste par år også Gundsølille, 
fouragerer ofte på engene omkring Gundsømagle Sø, bl.a. i området ved Østrup 
Holme. De oprindelige fugle stammer fra et sydsvensk opdræts projekt. 
 

3.7 Andre naturværdier 

Gundsømagle Søs botaniske værdier er bl.a. undersøgt i forbindelse med amternes 
naturtyperegistreringer.  ”Plantegruppen” for Gundsømagle har også i en årrække 
registreret planter ved Gundsømagle Sø. Særligt på engene ved Østrup  er fundet en 
del karakteristiske engplanter, herunder engkabbeleje, eng-karse, kødfarvet gøgeurt, 
trævlekrone og hjertegræs.  
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Langs nordranden af rørsumpsarealerne i Kirkerup Mose findes værdifulde ekstrem-
rigkærpartier, og også langs søens nordside findes artsrige kær. 
 
Mod nordøst findes en værdifuld engvegetation med bl.a. vibefedt, engtroldurt, djæ-
velsbid og mange andre arter. Østrup Holme ved Avnsø Rende umiddelbart øst for 
reservatet er en af Sjællands vigtigste botaniske lokaliteter. Her findes et ekstrem-
rigkær med bl.a. melet kodriver, rosmarinpil og sumphullæbe og andre mere almin-
delige arter.  
 
Rankegrøden i søen er reduceret som følge af eutrofiering og er i dag stort set for-
svundet. Jf. Gravesen (1979) fandtes tidligere tusindblad, vandranunkel, hornblad og 
vandrøllike. Antageligt er også den oprindelige algeflora med f.eks. Chara tomentosa, 
C. rudis og C. globularis forsvundet, mens tagrørsbevoksningerne er tiltaget vold-
somt.  
 
Det er dog sandsynligt, at den igangværende nedgang i mængden af næringsstoffer 
(3.5.2.) på længere sigt vil give bedre betingelser for rankegrøden i søen. 
 
Odder har tidligere været ret almindelig (Asbirk og Ovesen 1969) ved Gundsømagle 
Sø men er nu for længst forsvundet. Området synes dog at udgøre en yderst egnet 
lokalitet for arten, såfremt den skulle brede sig til nye sjællandske lokaliteter. 
 
 Af andre pattedyr i området er konstateret forskellige arter af flagermus, vand-
spidsmus, mosegris, ræv, rådyr, hare, lækat brud, ilder, mink og grævling. 
 
Også spidssnudet frø, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag 4, samt snog fore-
kommer i området. 
 
Gundsømagle Sø har tidligere haft så rig en fiskebestand, at søen gennem en årræk-
ke har været anvendt til erhvervsfiskeri. I dag består søens fiskebestand væsentligst 
af såkaldte skidtfisk/fredfisk. 
 
Antallet af bunddyr i søen har vist sig at være forbavsende højt, men med en arts-
sammensætning, der mest minder om andre hypereutrofe søer. Algesammensætnin-
gen er typisk for næringsrige, lavvandede damme eller hypereutrofe søer (Rasmus-
sen 1996).  
 

3.7.1 Kulturværdier 

Der findes en del gravhøje og dysser i området omkring Gundsømagle Sø. I udkanten 
af Gundsømagle by ligger den karakteristiske gravhøj Hødyssen fra Tragtbægerkultu-
ren ca. 4000-2800 f. kr. Hødyssen er en langdysse med randsten og et stort kammer 
af fire bæresten, samt en stor dæksten med 25 skålformede fordybninger. Af et an-
det kammer er der kun et par bæresten tilbage, derudover findes der i den nordlige 
ende en stenkreds med ukendt betydning. 
 
Nord for byen finder man Gulddyssen der er en langdysse med randsten og et kam-
mer af tre bæresten samt en dæksten. 
 
På den anden side af Gundsømagle By finder man, i udkanten af villakvarteret, Hov-
dyssen, der er fra Tragtbægerkulturen. Det er resterne af en langdysse med to kam-
re, begge kamre har intakte bæresten. 
 
Syd for Gundsømagle findes der to meget karakteristiske høje, der ligger så tæt, at 
de kaldes for Tvillinghøje. Lidt sydligere end Tvillinghøje ligger en lille langdysse med 
dæksten. Der er dog tvivl om, hvorvidt der er tale om en dysse eller en jættestue. 
 
Ca. 300 m fra Hødyssen ligger Grydehøj, der er en gravhøj fra Bronzealderen . 
(www.fortidsminder.com). 
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4 Målsætninger og virkemidler 

4.1 Målet med plejen 

Udgangspunktet for plejeplanen er, at reservatet ved Gundsømagle Sø er et vigtigt 
regionalt naturområde, som også skal fungere som et oplevelsesrigt udflugtsmål.  
 
På grundlag af fredningens formål, områdets landskabelige værdier, de nuværende og 
tidligere biologiske værdier, plejeområdernes forskellige historie og landskabelige ka-
rakter opsættes nedenstående hovedformål med naturplejen og formidlingen i Gund-
sømagle Sø reservatet. 
 
 
Målsætning for naturforbedringer og naturpleje ved Gundsømagle Sø:  

 
• De biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier i Gundsømagle Sø re-
servatet skal beskyttes og bevares. 
 

• Yngle- og rastebetingelserne for et bredt udsnit af de karakterfugle for søer, fer-
ske enge og moser, der er eller har været regelmæssige yngle- eller rastefugle i 
området de seneste ca. 20 år, skal bevares, genskabes og forbedres. 

 
• Gundsømagle Sø reservatet skal fremstå som en varieret mosaik af udstrakte 
rørsumpe, lysåbne enge og overdrev samt mindre løvtræsbevoksninger med na-
turskovspræg. 

 
Målsætning for formidling ved Gundsømagle Sø:  

 
• Det skal sikres, at områdets besøgende har let adgang til området og informa-
tion om dets naturværdier og publikumsfaciliteter. 
 

• Formidlingen af områdets natur- og kulturværdier skal ske på en måde, der 
tilbyder de besøgende en god og vedkommende information samt gode ad-
gangsforhold og samtidig sikrer balancen mellem ”beskyttelse og benyttelse”. 
 

4.2 Virkemidler 

Græsning 
Græsning af de åbne enge omkring Gundsømagle Sø skal fortsat være den vedvarende 
plejeform. Viser det sig, at græsningen ikke kan forhindre de pågældende arealer i at 
gro til, vil det være nødvendigt at fortsætte den rørhøst og/eller maskinelle slåning af 
vegetationen, som allerede i dag er en regelmæssig del af plejen. 
 
Den gældende græsningspraksis følger generelt betingelserne for MVJ tilskud, dvs. et 
græsningstryk på højest 1,4 kreaturer per hektar i gennemsnit og tidligste udbinding 1. 
maj (høslæt 15/6-15/7). Græsningstrykket på alle arealer bør løbende vurderes og om 
nødvendigt ændres. På baggrund af besigtigelserne i 2009 vurderes det eksisterende 
græsningstryk dog at være tilfredsstillende. 
 
Vegetationsrydning og rørskær 
En mindre opvækst af krat, træer og buske bidrager til den generelle variation i områ-
det og fungerer som levesteder for f.eks. nattergal og andre sumpsangere. Af hensyn 
til engens og rørskovens fugle bør den samlede andel af krat omkring Gundsømagle Sø 
dog ikke overstige 15-20 %, og hovedparten af krattet bør forekomme i områdets peri-
feri. Da Fugleværnsfondens arealer kun udgør en mindre del af Gundsømagle Sø områ-
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det, og da flere af de eksisterende træbevoksninger har en høj naturværdi, kan en hø-
jere procentdel med krat og skov dog accepteres på fondens arealer. 
 
Det aktuelle behov for at rydde større arealer med vedplanter på fondens arealer vur-
deres dog at være ret beskedent. 
 
På enkelte arealer foretages allerede i dag høslæt, hvilket bør fortsætte eller udvides 
som anført i plejeafsnittet. 
 
Arbejdsgruppen har allerede, ved at skære rørene under vandet, foretaget en pletvis 
nedskæring af tagrørsbræmmen i bredzonen for at sikre en passage med lav vegetati-
on mellem land og vand til gavn for ande- og vadefugle. Der vurderes ikke aktuelt at 
være behov for at udvide denne praksis til flere arealer indenfor reservatet, men prak-
sis bør gentages, såfremt behovet opstår, da sådanne passager er af stor betydning for 
bl.a. områdets ynglende gæs. 
 
Ryddet vegetation bør som hovedregel fjernes fra området for at undgå skygning for 
tilbageværende engvegetation og for at undgå en uønsket tilførsel af næringsstoffer. 
 
Som tidligere nævnt er der i nogen grad en konflikt mellem kommerciel rørhøst og fug-
levenlig pleje af rørsumpen. Det anbefales, at Fugleværnsfonden på egne arealer frem-
over nedtoner kommerciel rørhøst til fordel for en mere fuglevenlig rørskovspleje.  
 
Den ideelle ”fuglerørsump” er åben, fugtig og varieret, dvs. i en varieret alderssam-
mensætning. Det er derfor vigtigt, at den årlige rørhøst ikke udføres over hele det på-
gældende areal. Det foreslås, at 30 % af rørskoven hvert år efterlades uhøstet, og at 
en bræmme på 10-15 meter efterlades langs kanaler, herunder Hove Å, samt grøfter 
og eventuelle vandhuller i rørskoven. For at bevare ynglepladser for pladskrævende 
arter som rørdrum og rørhøg skal der efterlades sammenhængende uhøstede 
rørskovspartier på mindst 3 hektar.  
 
Ved at bevare områder med en flerårig cyklus, sikres arealer med fjorgamle rør til gavn 
for fugle og insekter samtidig med, at tilgroningen holdes under kontrol. Ved desuden 
at oprette et mindre antal områder med lang rotationstid (5-15 år) etableres stabile 
områder, hvor bl.a. specialiserede insekter får mulighed for at etablere sig. Foruden 
rørdrum og rørhøg er også en art som skægmejse afhængig af, at der er sådanne area-
ler med mindst fjorgamle rør til stede, når ynglesæsonen starter.  
 
Sommerrørskær på udvalgte arealer (sidst i juli/august), dvs. efter fuglene ynglesæ-
son) vil sætte rørene tilbage i vækst den følgende sæson, idet rørene på dette tids-
punkt har størstedelen af deres biomasse over jorden. Derfor er effekten af afskærin-
gen stor. Derved vil mere lys end tilfældet er i dag kunne nå jorden, og vegetationen vil 
med tiden måske kunne udvikle sig i retning af engvegetation, som det allerede er set 
på Fugleværnsfondens arealer omkring det vestlige fugletårn.  
 
Sammenfattende anbefales det at tilstræbe en rørskov, hvor høsten foregår i mindre 
blokke frem for på store sammenhængende arealer, og hvor rørskoven fremstår som 
en mosaik af arealer, der høstes årligt, områder med rørskær i en toårig cyklus, arealer 
med en 5-15 årig cyklus samt mindre felter med høst af grønne rør i juli/august. 
 
Forsøgsvis foreslås følgende skønsmæssige procentvise arealfordeling vedrørende pleje 
og rørhøst: årligt høstede arealer: ca. 40 %, arealer med en toårig cyklus: ca. 30 %, 
arealer med en 5-15 årig cyklus: 20 % og arealer med sommerrørskær: ca. 10 %. 
 
Ved at lade høsten foregår i mindre blokke sikrer man en større længde af kantzoner 
mellem de forskellige ”typer” af rørskov, og netop den strukturelle kontrast mellem 
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høstede og uhøstede områder har vist sig at rumme særligt tætte bestande af 
rørskovsfugle (RSPB 2009).  
 
Som et eksempel på en fuglevenlig pleje af rørsumpen kan f.eks. fremhæves RSPB 
reservatet Tay Reedbeed Reserve i Skotland (se foto nedenfor). 
 
 

 
 
RSPB-reservatet Tay Reedbed Reserve i Skotland. Mosaikagtig rørsump i en varieret alderssammen-
sætning og med mange og lange kantzoner, der er levested for tætte bestande af rørskovssangere. 
Rørskæret foretages som rotationshøst i mange små blokke frem for de store arealer, der kendetegner 
kommerciel rørhøst. Foto venligst udlånt af RSPB (Foto: Allan Leitch, RSPB).  
 
Vand 
Af hensyn til vandfuglene, er det vigtigt, at vandstanden holdes så høj som muligt, 
og at vandkvaliteten er rimelig. En høj vandstand ved ynglesæsonens begyndelse er 
en forudsætning for alle de typiske vandfuglearters tilstedeværelse og ynglesucces, 
idet en for tidlig udtørring mindsker tilgængeligheden af vandfuglenes vigtigste føde-
emner. Plejeplanen omhandler imidlertid kun Fugleværnsfondens arealer, hvorfor 
tiltag, der retter sig mod at forbedre vandkvaliteten og vandstandsforholdene i hele 
søen, falder uden for rapportens fokus. Disse forhold bør i stedet behandles i f.eks. et 
kommunalt samarbejde, der omfatter hele Gundsømagle Sø området. 
 
Principper for skovdrift 
Skovene på Fugleværnsfondens arealer skal som hovedregel drives efter principperne 
for naturskov og urørt skov, hvilket vil sige med så lidt aktiv drift, som de praktiske 
omstændigheder omkring hegning, publikumsanlæg og de besøgendes sikkerhed tilla-
der. Det indebærer, at døde træer skal blive stående (og liggende) til naturligt henfald 
til gavn for svampe, insekter og fugle. 
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Invasive arter 
I forbindelse med fjernelse af uønsket vegetation skal opmærksomheden rettes mod 
invasive arter, herunder de bjørneklo, der vokser bl.a. på engene øst for den største P-
plads.  Rodstikning kan anvendes som en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo. 
Om foråret stikkes planterne med en skarp spade i en dybde af min 10 cm. Efter et 
par år dør planten. Rodstikningen sker allerbedst med en spade med skrå æg. Plan-
ten lægges til tørring eller destrueres.  
 
Under besigtigelsen i april 2009 blev for første gang konstateret et individ af rød he-
stehov i ellesumpen i reservatets østligste ende. Planten er en af de arter, som Skov- 
og Naturstyrelsen anbefaler bekæmpet, om end den kun få steder i landet er et 
egentligt problem. Enkelte individer af rød hestehov kan blot graves op, mens større 
bevoksninger kan bekæmpes ved slåning, idet planten skal slås 3-4 gange i det tidli-
ge forår, og denne behandling skal fortsætte i 3-4 år.  Hvis rød hestehov vokser på 
steder, der lader sig hegne, kan man nemt bekæmpe dem ved græsning.  
 
Prædatorer 
Ræv forekommer almindeligt i reservatet, og det er givet, at disse lejlighedsvis præde-
rer æg og unger fra jordrugende fugle. Ræven er imidlertid en naturlig del af natur- og 
kulturlandskabet ved Gundsømagle Sø, og problemet med prædation vurderes ikke at 
være så stort, at det er værd at ofre de resurser, som en vedvarende og effektiv regu-
lering af rævebestanden kræver. 
 
Mink vides at forekomme i det mindste lejlighedsvis i reservatet, og fælder har tidligere 
været opsat. Det lokale skovdistrikt udlåner fælder og yder bistand i forbindelse med 
aflivning af dyrene, men opsætning af fælder kræver mindst to daglige eftersyn af fæl-
derne og vil derfor være arbejdskrævende. Det anbefales dog, at Arbejdsgruppen lø-
bende er opmærksom på problemet og at kontakte By- og Landskabsstyrelsen, såfremt 
der registreres problemer eller iagttages dyr eller spor efter dem. 
 
Formidling 
Målsætningen for formidling søges opfyldt gennem tiltag, der forbedrer publikums 
oplevelse og rekreative udnyttelse af Fugleværnsfondens reservat ved Gundsømagle 
Sø. Den eksisterende formidling af Gundsømagle Sø reservatet er allerede rimeligt 
udbygget, og udover almindeligt vedligehold af eksisterende anlæg omfatter de nye 
forslag primært etablering af en ny observationsplatform samt mindre tiltag omkring 
skiltning, rydning af udsigtskile m.m.  
 
Eksempler på eksisterende formidling ved Gundsømagle Sø: 
 
 

 
Formidlingspavillonen ved Østrup. 

 
Fugletårnet mod øst.  
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5 Handleplan 

5.1 Naturforbedringer og naturpleje 

 

 
 

Figur 6: Oversigt over planens plejeområder.  
 
Af praktiske grunde inddeles reservatet i det følgende i en række plejeområder, der 
behandles enkeltvis m.h.t. plejemålsætning, plejebehov m.m. Som tidligere nævnt 
indgår kun de matrikler, der ejes af Fugleværnsfonden, i plejeplanområdet (Figur 6): 
 
1) Rørskovs- og engarealer mod nord. 
2) Enge ved Østrup  
3) Skoven ved Østrup 
4) ”Gåseengen” 
5) Skoven vest for ”Gåseengen 
6) Eng ved vesttårnet 
7) Rørskov mod sydvest 
 

5.1.1 Plejeområde 1: Rørskovsarealer mod nord 
 
Beskrivelse 
Delområdet består af ca. 8,5 hektar af rørsumpen nord for selve søen, dvs. den nord-
vestlige del af matrikel 2g (Østrup By, Kirkerup).   
 
Umiddelbart nord for Fugleværnsfondens område findes en mindre nåletræsbeplantning 
og mod nordvest, udenfor plejeområdet, findes to større vandsamlinger, der forment-
ligt stammer fra tidligere tiders tørvegravning. Størstedelen af området høstes årligt, 
og rørskoven fremstår relativt tør og næsten uden åbent vand. 
  
Kun få fugle yngler regelmæssigt i området, herunder vandrikse, rørsanger og rørspurv 
samt af og til skægmejse og måske rørhøg. I tørvegravene mod nordvest yngler re-
gelmæssigt gråstrubet lappedykker. Der foretages årlig rørhøst i delområdet som følge 
af, at naboen har retten til at høste rør på denne matrikel. 
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Figur 7: Plejeplanområde 1: Rørskovsarealer mod nord. 
 

Plejemålsætning 
 
 
Plejeområde 1: Rørsump mod nord 
 

• Området skal fremstå som en blanding af årligt høstede arealer, uhøstede are-
aler, åbne vandflader og mindre partier med eng.  

• Området skal rumme yngle- og fourageringsbetingelser for vandhøns, ænder, 
skægmejse og rørhøg samt fourageringsbetingelser for rørdrum. 
 

 
Plejeforslag 
 
(1)  Afgræsning 
Den østlige del af området, der ikke høstes, grænser op til afgræssede naboarealer. 
Det bør overvejes, om der er mulighed for, ved samgræsning med naboarealet, at øge 
det samlede areal med eng på bekostning af arealet med rørskov, f.eks. ved at flytte 
hegnslinjen.  
 
(2) Slåning og rydning 
Det ville være ønskeligt, om rørskoven kunne fremstå mere varieret, end tilfældet er 
i dag, hvor området er delt i en meget ensartet kommercielt (årligt) høstet del mod 
vest og en lidt mere varieret del mod øst, der aldrig høstes.   
 
Arealet bør foruden de årligt høstede arealer fremover også rumme mindre partier, 
der er underlagt en to- eller flerårig rotation samt arealer, der aldrig høstes for at 
skabe større variation i rørskoven. 
 
Der bør arbejdes på at holde bredzonen åben på arealerne længst mod øst for at 
skabe såkaldte ”blå bånd”, dvs., åbne overgange mellem land og vand til gavn for 
bl.a. fouragerende ænder, gæs og vadefugle.  
 
(3) Formidling 
Det vurderes ikke, at der er behov for egentlige formidlingstiltag i området. Af hen-
syn til de ynglende fugle er en stiforbindelse gennem området ikke ønskelig. 



 

Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfonden: Gundsømagle Sø 2009-2014  
Oktober 2009 23
  

5.1.2 Plejeområde 2: Enge ved Østrup 
 
Beskrivelse 
Delområdet omfatter ca. 3 hektar kreaturafgræsset eng beliggende umiddelbart vest 
for Østrup by på den østligste del af matrikel 2g Østrup By, Kirkerup. Mod nord af-
grænses området af den store rørskov i delområde 1, mod øst af de privatejede og 
ligeledes kreatur afgræssede enge ved Østrup By. Mod sydvest ligger træplantningen 
med Fugleværnsfondens formidlingspavillon, P-plads og nedgangen til det østlige 
fugletårn (Figur 8). 
 
Arealet har, sammen med de tilstødende enge, stor botanisk værdi. Her er tidligere 
fundet bl.a. hjertegræs, kødfarvet gøgeurt og sump-hullæbe. Umiddelbart vest for 
passagen strækker en række elletræer sig over engene ud til vandkanten.  
 
Delområdet gennemstrømmes af Hove Å, der har sit udløb i søen områdets nordligste 
ende. 
 
Længst mod vest har Arbejdsgruppen, ved gentagne gange at slå tagrørene under 
vandet, skabt en lille lagune med lav vegetation direkte ud til søen. Passagen, der er 
ca. 10 meter bred, er af stor betydning for rastende klirer og andre vadefugle, ænder 
og gæs. 
 

 
 

Figur 8: Plejeområde 2: Enge ved Østrup. 
 
Plejemålsætning 
 
 
Plejeområde 2: Enge mod øst 
 

• Området skal fremstå som fugtig kreaturafgræsset eng med en sjappet og ve-
getationsfattige overgang mellem land og vand og kun spredt opvækst af 
rørsump.  

• Området skal rumme ynglemuligheder for vibe, rødben og engpiber og gode 
fourageringsbetingelser for grågås, vadefugle og svømmeænder. 
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Plejeforslag 
 
(1) Afgræsning 
Området skal også fremover afgræsses af kreaturer. Bedømt ud fra arealernes ud-
seende i maj 2009 vurderes den eksisterende græsningspraksis at være hensigts-
mæssig. 
 
(2) Rydning 
Det kan overvejes at rydde ovennævnte række af elletræer for at imødegå en tilgro-
ning af engene, og i det hele taget bør der løbende være fokus på at holde elletræer 
og pileopvækst nede på arealet. Passagen med lav vegetation tilstødende søen synes 
at være velfungerende og kan med fordel udvides til at omfatte endnu 4-5 meter. 
 
(3) Formidling 
Der vurderes ikke at være behov for specifik formidling på disse arealer. Der bør væ-
re en vis grad af udsyn over engene, når publikum færdes på trappen, men for at 
reducere forstyrrelser er det vigtigt, at det eksisterende trædække mellem delområ-
de 2 og 3 bevares. 
 

5.1.3 Plejeområde 3: Skoven ved Østrup 
 
Beskrivelse 
Området omfatter den østlige af reservatets to træ plantninger på den sydlige sø-
bred, dvs. den sydligste del af matrikel 2 g (Østrup By, Kirkerup).  
 
Bevoksningen, der er på ca. 2,5 hektar, rummer bl.a. nedgangen til reservatets østli-
ge fugletårn. Ved nedgangen til søen findes en mindre P-plads samt en formidlings-
pavillon med materiale, der beskriver områdets fugle og øvrige naturværdier. 
 

 
 
Figur 9: Plejeplanområde 3: Skoven ved Østrup.  
 
Skoven består af bl.a. elm, ahorn, spidsløn, ask, bøg, enkelte birketræer, hyld og 
røn. Desuden findes en bevoksning af elletræer, der nærmest søen har karakter af 
egentlig ellesump. Mellem elletræerne strækker en smal bræmme af kreaturafgræs-
set eng, der har forbindelse til Gåseengen (plejeområde 4) mod vest. 
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Skoven har med tiden fået karakter af urørt skov. Et udbrud af elmesyge i slutningen 
af 1999 efterlod store mængder af døde elmetræer, der for størstedelens vedkom-
mende blev efterladt til naturligt henfald til gavn for dyr og planter. Foruden en kraf-
tig opvækst af underskov præges skoven derfor også af døde træer, kvas m.m. 
 
Tætheden af småfugle i skoven er høj, og skoven fremstår visuelt flot og varieret 
med pletvis fine udsyn over engene og den tilstødende søflade. 
 
Der yngler en del almindelige fugle i skoven, heraf en række sangere samt hulrugen-
de fuglearter, der drager nytte af de redekasser, der er opsat i området. Stor flag-
spætte, musvit, blåmejse, træløber samt sjagger yngler. I redekasser har desuden 
ynglet allike og natugle. Mudderklire og svaleklire fouragerer ofte langs med bredden 
tilstødende elletræerne, og i 2009 sås lille flagspætte i skoven, men denne ynglede 
næppe. 
 
Hele skoven på nær krattet tilstødende P-pladsen, er udlagt som fredskov. 
 
Plejemålsætning 
 
 
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. 
 

 
Plejeforslag for område 3 
 
(1) Græsning 
Den smalle bræmme af eng, der strækker sig ind i træplantningen skal også frem-
over afgræsses, omend området formentligt for mørkt og jorden for rig på nærings-
stoffer til, at en egentlig artsrig engvegetation vil kunne udvikle sig.  
 

 
 
Skovområdet ved Østrup skal drives efter principperne for urørt skov. 
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(2) Rydning 
Plejeområdet skal, i overensstemmelse med dets status som fredskov, bevares skov-
dækket. Skoven ved Østrup er med sit nuværende præg af urørt skov visuelt flot og 
rummer en både rig og varieret fuglefauna. 
 
Den igangværende udvikling mod urørt skov skal fortsætte, dog under hensyntagen 
til publikums sikkerhed og de praktiske omstændigheder vedrørende hegning, græs-
ning m.m. på de tilstødende naboarealer. Dette indebærer, at der som hovedregel 
ikke skal ryddes, men at potentielt farlige eller problematiske træer eller grene kan 
lægges ned og efterlades i skovbunden til gavn for svampe, insekter og fugle. 
 
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, der også er set i skoven ved flere lejlig-
heder. 
 
(3) Formidling:  
Formidlingen skal som hidtil tage udgangspunkt i formidlingspavillonen ved P-pladsen 
nær Østrup. Udover almindeligt vedligehold skønnes der ikke at være behov for nye 
formidlingstiltag i området. Som en mindre ting kan det dog overvejes at opsætte et 
”fiskeri forbudt” logo ved nedgangen, da området er den vigtigste adgangsvej til sø-
en, og da der ikke aktuelt oplyses om fiskeriforbudet. Fugleværnsfonden overvejer 
desuden at opstille en ”fodringsstation”, der gør det muligt for publikum at opleve 
områdets småfugle på nærmeste hold. Desuden overvejes opsætning af webcam 
samt informationsfoldere om fuglekasser i området. 
 

5.1.4 Plejeområde 4: Gåseengen 
 
Beskrivelse 
Plejeområdet består af ca. 3 hektar kreaturafgræsset eng beliggende på den del af 
matrikel 2g, der ligger mellem de to skovområder i det fredede områdes sydlige en-
de. Området afgrænses mod syd og øst af dyrkede marker, mod sydvest af et højt-
liggende græsareal (Figur 10). 
 
Som tidligere nævnt er græsningsarealet på Gåseengen forbundet med en smal kile 
af eng, der strækker sig ind mellem elletræerne i plejeområde 3 mod øst. 
 

 
 

Figur 10: Plejeområde 4: Gåseengen. 
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På skråningen langs med engens sydlige kant går den sti, der forbinder reservatets 
to fugletårne. Fra stien er der en smuk udsigt over søen og de lavtliggende engarea-
ler nedenfor.  
 
I sommeren 1996 var Gåseengen domineret af tagrørsbevoksninger, nælder og 
skræpper og med en på hovedparten af engen kraftigt tilgroet bredzone. 
 
Siden da er græsningspraksis forbedret, og Arbejdsgruppen har arbejdet med vege-
tationsrydninger og rørskær. Herved er opstået en ca. 50 meter lang, sjappet bred-
zone med direkte adgang til søen til gavn for vadefugle, ænder og gæs. 
 
Centralt i området findes en fugtig lavning med attraktive fourageringsområder for 
vadefugle som vibe og rødben, og pletvis i området findes mindre partier med star- 
og rørsump. En smal bræmme af tagrør adskiller engen fra søen længst mod øst (se 
foto nedenfor). 
 
I dag yngler der årligt 1-3 par viber på engen, og andre vadefugle som tinksmed, 
svaleklire mudderklire og rødben ses regelmæssigt. I den smalle bræmme af tagrør 
yngler grågæs, og forår og sommer opholder voksne fugle i følgeskab med deres 
gæslinger sig dagligt i området. Også gul vipstjert ses regelmæssigt men yngler 
næppe. 
 
Bedømt ud fra besigtigelserne i 2009 vurderes det, at forholdene på Gåseengen var 
noget nær de optimale og plejebehovet dermed minimalt. 
 
Plejemålsætning 
 
 
Plejeområde 4: Gåseengen 
 

• Området skal bevares som kreaturafgræsset eng uden opvækst af vedplanter, 
med tuer og en sjappet vegetationsfattig bredzone til gavn for fouragerende 
ænder, gæs og vadefugle.  

• Området skal rumme yngle- og fourageringsbetingelser for svømmeænder, 
grågås, vadefugle og andre karakterfugle for eng. 
 

 

 
Udsigt over Gåseengen fra den højtliggende sti, der forbinder områdets to fugletårne. 
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(1) Græsning 

Det er vigtigt, at ”Gåseengen” også fremover græsses af kreaturer, men der skønnes 
ikke aktuelt at være behov for ændringer i den eksisterende græsningspraksis. 

 

(2) Rydning 

Det er vigtigt, at en del af Gåseengens bredzone også fremover bevares uden tagrør, 
da dette er en betingelse for, at bl.a. grågæs vil udnytte engene til fouragering og 
ophold. Såfremt den eksisterende åbning gror til igen, bør foretages en gentagen 
overskæring af rørene under vandet i 2-3 sæsoner. I 2009 var dette dog ikke aktuelt, 
ligesom det heller ikke skønnes nødvendigt at øge længden af den eksisterende åb-
ning. 

 

5.1.5 Plejeområde 5: Skoven vest for Gåseengen 
 

Beskrivelse 
Området omfatter en mindre skov (”Rågeskoven”) på ca. 3 hektar på den sydlige 
søbred. Træsammensætningen minder om den, man finder i den østlige træplantning 
ved Østrup, dog synes der her at være et større islæt af elm. I randen vokser bl.a. 
mirabel (Figur 11). 
 
Den østligste del af bevoksningen er udlagt som fredskov. 
 

I lighed med den østlige træplantning præges også denne skov af tilstedeværelsen af 
mange døde træer og ved, der er efterladt på skovbunden til naturligt henfald. 

 

En række almindelige skovfugle yngler i skoven, der desuden rummer reservatets 
eneste rågekoloni, de seneste mange år med ca. 100 reder. Længere mod vest bliver 
skoven gradvist mere fugtig og afløses efterhånden af tæt pilekrat og ellesump. 
 
Skoven fremstår på hovedparten af strækningen visuelt flot og frodig med præg af 
urørt skov. Tætheden af småfugle er høj. Adskillige par nattergale yngler, og i 2009 
fandtes et påbegyndt redehul af lille flagspætte. 
 

 
Figur 11: Plejeområde 5, skoven vest for Gåseengen. 
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Desuden har der ynglet grævling i skoven i en lang årrække. Da den forrige plejeplan 
blev udarbejdet i 1997 var området relativt utilgængeligt for offentligheden, men 
siden da er etableret en sti og en gangbro, der forbinder reservatets to fugletårne og 
gør det muligt at færdes tørskoet over de mest fugtige arealer.  
 
Enkelte steder er opstillet bænke, hvor man kan hvile og opleve skovens frodighed 
og dens rige fugleliv, men der er aktuelt kun ret begrænset udsyn over den tilstø-
dende søflade. 
 

 
Den vestlige ende af ”Rågeskoven” domineres af pilekrat og ellesump. En ”boardwalk” gør det mu-
ligt at færdes tørskoet i det sumpede terræn. 

 

Plejemålsætning 

 
 
Plejeområde 5: Skoven vest for Gåseengen 
 

• Området skal bevares som urørt skov med kun den helt basale drift, der kræ-
ves af hensyn til publikums sikkerhed, hegning af tilstødende arealer m.m.  

• Skoven skal rumme yngle- og fourageringsmuligheder for et bredt udsnit af 
sumpsangere, hulrugende fugle og spætter, inkl. lille flagspætte. 
 

 
(1) Rydning 

Plejemålsætningen opfyldes bedst ved, at området overlades til sig selv, idet Ar-
bejdsgruppen dog regelmæssigt kontrollerer, om døde eller døende træer kan tæn-
kes at forårsage problemer for hegning, publikumsanlæg og publikums sikkerhed. 
 
Om nødvendigt bør problematiske træer lægges ned men ikke fjernes fra arealet. Det 
kan desuden overvejes at skabe en udsigtskile i skovens vestlige ende og eventuelt 
opstille en bænk i forbindelse med ”boardwalken”, hvorfra man har udsyn over søen. 
 

(2) Formidling 

Bortset fra ovennævnte udsigtskile vurderes der ikke umiddelbart at være behov for 
flere formidlingstiltag i området. 
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5.1.6 Eng ved vesttårnet 
 

6

 
 

Figur 12: Plejeområde 6: Eng ved vesttårnet. 

 
Beskrivelse 
 
Ved fugletårnet ligger en lille (0,2 hektar) og botanisk set interessant eng, der de 
senere år har været underlagt høslæt. På arealet er opstillet borde og bænke til om-
rådets besøgende. Desuden er bygget to såkaldte ”snogehøje”. 
 
Arbejdsgruppen for reservatet slår årligt vegetationen på en strækning mellem hø-
slæt engen og langs med gangbroen mod vest. Arbejdet har skabt en attraktiv 
bræmme langs med gangbroen med mange arter af forskellige engplanter som eng-
kabbeleje, eng-nellikerod m.m. 
 
Plejemålsætning 
 
 

Plejeområde 6: Eng ved vesttårnet 

 

• På engen og de tilstødende arealer ved vesttårnet skal de botaniske interesser 
gives højeste prioritet. Arealet skal fremstå lysåbent, uden vedplanter, og væ-
re levested for de karakteristiske engplanter, som allerede i dag findes på are-
alet. Arealet med eng skal om muligt øges. 

 

 
Plejeforslag 
 
(1) Rydning og høslæt 
Den eksisterende praksis med høslæt på den lille eng ved Fugletårnet bør fortsætte. 
Det er vigtigt, at det afslåede materiale også fremover fjernes fra arealet, således at 
man undgår en uønsket tilførsel af næringsstoffer, dér hvor materialet efterlades. 
 
Med hensyn til slåning langs gangbroen, bør største prioritet gives til de arealer, der 
hænger sammen med høslætengen tilstødende vesttårnet. 
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(2) Formidling 
Området ved vesttårnet bærer i dag præg af, at for mange formidlings- og pleje- 
aktiviteter finder sted på et relativt lille areal.  
 
Det bør overvejes at flytte de snogehøje, der er placeret midt på høslætengen ved 
vesttårnet, til områdets periferi eller eventuelt til et sted længere mod øst nær tram-
pestien mellem de to fugletårne. Den aktuelle placering midt på engen er uheldig, 
idet især den ene høj tilføjer engen uønskede næringsstoffer, hvilket har medført, at 
bevoksninger af bl.a. nælder, lodden dueurt m.m. breder sig omkring højen på be-
kostning af den lyskrævende engvegetation. 
 
Det kan ligeledes overvejes at fjerne en del af de mange opstillede borde og bænke 
ved vesttårnet og/eller rykke disse til områdets periferi, således at høslætengen i 
højere grad end i dag ”kommer til sin ret”. 
 
(3) Naboarealer 
Fugleværnsfonden bør undersøge muligheden for at lade den del af den privatejede 
matrikel 2i (Kirkerup By, Kirkerup), der støder umiddelbart op til publikumsområdet 
og høslætengen, indgå i plejeområdet.  
 
Dette areal rummer oplagte muligheder for at udvide arealet med høslæteng, og de 
opstillede borde og bænke og evt. snogehøjen kunne med fordel flyttes til periferien 
af dette areal.   
 

5.1.7 Plejeområde 7: Rørskov mod sydvest 
 
Beskrivelse 
Området består mod vest af en af Nordsjællands største rørsumpe, samlet ca. 20 
hektar, der strækker sig fra den vestlige træplantning og videre ca. 1 kilometer mod 
vest langs med Hove Å. I periferien, mod syd, findes en del kratvegetation, hovedsa-
geligt bestående af pil. Ellers er området helt domineret af tagrør. 
 
I områdets østligste ende, tilstødende den vestlige træplantning (”Rågeskoven”) stø-
der området op til delområde 6 med et af reservatets to fugletårne, ”Vesttårnet”. 
 

 
Figur 13: Plejeområde 7: Rørskov mod sydvest. 
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Et isoleret rørskovsparti, ”Mågeøen”, mod vest fungerede frem til 1960erne som 
yngleø for hættemåger. Disse forsvandt, angiveligt pga. udtørring og tilgroning, der 
gjorde, at øen blev landfast. Øen blev i 1989 genskabt og vegetationen efterfølgende 
slået, men hættemågerne vendte aldrig tilbage, og i dag er øen uden større betyd-
ning som yngleø. Den anvendes dog som opholdssted af bl.a. ænder og gæs. 
 
Plejeplanen fra 1997 foreslog at etablere en række forsøgsfelter i den tørre rørskov, 
bl.a. et åbent vandareal (ses på luftfoto ovenfor) til gavn for forskellige arter af vand-
fugle. Arbejdet har været resursekrævende og har ikke for alvor haft den betydning 
for vandfuglene, man havde håbet på. 
 
Hovedparten af området (de lyse partier på luftfoto ovenfor) har gennem en årrække 
været underlagt en årlig rørhøst, hvilket har været med til at holde andelen af ved-
planter nede og bevare rørskovens nuværende imponerende udstrækning. Omkring 
fugletårnet er imidlertid bevaret et område med fjorgamle rør nær fugletårnet til 
gavn for bl.a. den faste bestand af skægmejse. 
 
Savisanger og rørdrum ses og høres regelmæssigt, og rørhøg ses meget ofte og yng-
ler jævnligt i området. Hovedindtrykket er imidlertid, at rørskoven er relativt fuglefat-
tig, hvilket formentlig skyldes en kombination af den eksisterende praksis for rørskær 
og den manglende tilstedeværelse af vand. 
 
Formidlingsmæssigt er der siden 1997 gjort en meget stor indsats for at lette adgan-
gen til såvel rørskoven som området omkring vesttårnet.  
 
Bl.a. har Fugleværnsfonden etableret en ca. 300 meter lang gangbro gennem rørsko-
ven vest for fugletårnet, hvilket giver nogle helt unikke muligheder for at opleve 
rørskovens fugle- og dyreliv på nært hold. Langs med gangbroen er flere steder op-
stillet siddepladser og informationsplancher om rørskovens dyre- og planteliv. 
 
 

Plejemålsætning 

 
 
Plejeområde 6: Rørskov mod sydvest 
 

• Rørskoven skal fremstå som en mosaik af årligt høstede arealer, uhøstede 
arealer og åbne vandflader. Området skal rumme yngle- og fourageringsbetin-
gelser for rørdrum, svømmeænder, gæs, vandhøns, rørhøg, skægmejse, siv-
sanger og savisanger. 
 

 
 
Plejeforslag 

 

(1) Rydning, rørskær og høslæt 
Den igangværende praksis med at slå vegetationen langs med gangbroen er givetvis 
meget arbejdskrævende men bør om muligt fortsættes, da den giver meget fine re-
sultater. Bræmmen med lav vegetation langs med gangbroen er levested for forskel-
lige engplanter og er, især forår og sommer, visuelt meget flot for de besøgende, der 
anvender gangbroen for at komme videre rundt i rørskoven. 
 
For fuglene vil det være en fordel, hvis der kunne skabes en mere varieret rørsump, 
end tilfældet er i dag. Rørskoven bør, som beskrevet i afsnittet om virkemidler, frem-
stå som en mosaik af arealer med årlig høst med to- eller flerårig rotation samt area-
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ler, der sjældent (5-15 år) slås. Derfor anbefales det at nedtone den eksisterende 
kommercielle rørhøst til fordel for en mere naturplejeorienteret praksis – med de 
udgifter og/eller manglende indtægter, dette indebærer (Figur 14). 
 
(2) Vand 
Ligeledes vil er det meget ønskeligt med mere vand i rørskoven, men dette forudsæt-
ter enten meget kostbare ”afskrabninger”, uddybninger i rørskoven og/eller en gene-
rel hævning af vandstanden i hele området. Sidstnævnte er et indgreb, der berører 
hele Gundsømagle Sø området og ikke kun Fugleværnsfondens arealer. 
 
(3) Formidling m.m. 
Det kan det overvejes at etablere et lavtliggende observationsskjul med tag i kanten 
af rørskoven nær ”Mågeøen” for at give udsyn til søfladen, ”Mågeøen” og den tilstø-
dende rørskov på et sted, hvor udsigten i dag er yderst begrænset. Skjulet skal byg-
ges i tilknytning til den eksisterende gangbro og give mulighed for nærobservationer 
af bl.a. fiskehejre, ænder, gæs vandhøns, sumpsangere samt evt. rørhøg og rør-
drum. 
 
 

 
 
Figur 14: Forslag til principper for rørhøst i delområde 7. Årlig høst foreslås koncentreret langs 
randzoner m.m., hvor der er størst risiko for, at pilekrat kan brede sig ind i rørskoven. 
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Høslæteng omkring gangbroen ved vesttårnet. 
 
 

 
Høje urter breder sig omkring snogehøjene ved vesttårnet. 
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6 Opsummering og monitering 

6.1 Opsummering af pleje 

 

Tabel 4: Skematisk oversigt over de stillede plejeforslag. Delområde 1: Rørskovs- og engarealer 
mod nord. Delområde 2: Enge ved Østrup.  Delområde 3: Skoven ved Østrup. Delområde 4: ”Gåseen-
gen”. Delområde 5: Skoven vest for ”Gåseengen. Delområde, 6 Eng ved vesttårnet, 7: Rørskov og eng 
mod sydvest. Se også bilag 1. 
 

Plejeforslag/delområde nr. 1 2 3 4 5 6 7 

Afgræsning        

        

Fortsættelse af eksisterende praksis √ √ √ √    

Udvidelse af eksisterende græsningsareal √       

        

Slåning, rydning og høslæt        

        

Årligt rørskær √      √ 

To- eller flerårig rotation √      √ 

Udsigtsrydning       √ 

Høslæt      √  

        

Pleje af skov        

        

”Pleje” efter principper for urørt skov   √  √   

Forebyggelse af skader på hegn, anlæg m.m.   √  √   

        

Hydrologi        

        

Eventuelle uddybninger/afskrabninger i rørskov √      √ 

Evt. hævning af vandstand* √ √ √ √ √  √ 
        

Invasive arter        

        

Bjørneklo, rød hestehov m.m.  √ √     

        

Formidling        

        

Oplysningstavle vedr. fiskeriforbud √       

Observationsplatform      √  

Flytning af borde/bænke      √  

Flytning af snogehøje      √  

        

Overvejelser vedr. naboarealer      √  

 
*Kun relevant for hele Gundsømagle Sø området. Kræver samarbejde med andre myndigheder og 
er ikke en del af plejeplanen.  
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6.1.1 Mulige finansieringskilder 
 

Tabel 5: Udvalg af støttemuligheder sammensat efter Skov- og Naturstyrelsen ”Guide til midler til 
naturprojekter – 2009”. *Ordningen indgår i Landdistriktsprogrammet dvs. medfinansieres af EU 

 
 

Ordning: Puljestørrelse 
2009 

Går til: Hvem kan modtage 
midler? 

Administreres 
af: 

Kommunal naturfor-
valtning 

Afsættes i hver 
kommune 

Naturpleje, naturgenopretning 
og friluftsliv. Kommunal fokuse-
ring. Mindre projekter. 

Kommuner og private Den lokale 
kommune 

Statslig naturforvalt-
ning 

86 mio. Naturpleje, naturgenopretning, 
friluftsliv, statslig skovrejsning. 
Fokus på NATURA 2000 og 
store projekter af natio-
nal/regional betydning. 

Staten, kommunerne, 
private og organisati-
oner 

Skov- og Natur-
styrelsen 

Grønne partnerskaber 50 mio. kr. i alt i 
2007 – 2009 
(20 mio kr. i 
2009) 

Større og mindre borgernære 
projekter om forbedringer af 
natur og friluftsliv samt natur-
formidling. Samarbejde mellem 
KL, DN, Friluftsrådet og Skov- 
og Naturstyrelsen. Ingen an-
søgningsfrister, men kan søges 
hele året. 

Staten, kommunerne, 
private og organisati-
oner 

Skov- og Natur-
styrelsen 

MB og OM * 

 
(miljøbetinget tilskud 
og omlægningstilskud) 

119 mio. kr./år Miljøbetinget tilskud og omlæg-
ning til økologisk landbrugsdrift. 
Fokus på nedsættelse af kvæl-
stoftilførslen og pesticidanven-
delse. Ansøgningsfrist: 28. april 
2009. Desuden er der en ekstra 
ansøgningsrunde for nye area-
ler, der tilgår autoriserede øko-
loger. Denne ekstra ansøgnings-
runde løber i perioden fra 29. 
april 2009 til 1. september 
2009. 

Private sekundært 
offentlige myndighe-
der. Økologer før 
konventionelle. 

Direktoratet for 
FødevarerEr-
hverv 

Pleje af græs og natur-
arealer * 

185 mio. kr./år Miljøvenlig drift af græs- og 
naturarealer med græsning eller 
slæt, opretholdelse af ændret 
afvanding. Fokus på NATURA 
2000 i græsordningen. Ansøg-
ningsfrist: 28. april 2009. 

Private sekundært 
offentlige myndighe-
der. 

Direktoratet for 
FødevarerEr-
hverv 

Natur- og miljøprojek-
ter NY * 

21 mio. kr./år Tilskud til planlægning af natur- 
og miljøprojekter samt ikke-
produktive investeringer for-
bundet med gennemførelse af fx
græsningsselskaber, hegn, 
rydning, naturadgang og jord-
fordeling. 

Privat og offentlige. Direktoratet for 
FødevarerEr-
hverv 
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6.2 Monitering 

Der vil i slutningen af 2009 blive udarbejdet nye retningslinier for fugleovervågningen 
ved Gundsømagle Sø og i Fugleværnsfondens øvrige reservater.  
 
I 2009 fik Fugleværnsfondens Arbejdsgrupper officielt status som ”Caretaker grupper”, 
dvs. de grupper, der varetager pleje og overvågning på de udvalgte fuglelokaliteter, 
der indgår i Dansk Ornitologisk Forenings Caretaker-projekt. 
 
Det vil derfor være helt naturligt, at den fremtidige overvågning i Fugleværnsfondens 
reservater kommer til at ske i overensstemmelse med de retningslinier, der foreligger 
for de øvrige Caretaker-lokaliteter. 
 
Indtil de nye retningslinier foreligger, vil registreringerne ved Gundsømagle Sø fortsæt-
te som hidtil. 
 
Der foretages allerede nu en meget regelmæssig registrering af ynglende og rastende 
fugle i reservatet. 
 
For at kunne vurdere effekten af plejeindgrebene skal foretages mindst en årlig regi-
strering af reservatets ynglende vandfugle og andre karakterarter for vådområder. 
 
Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter den metode, Fugleværnsfonden ak-
tuelt anvender på alle reservaterne. Resultaterne afleveres til Fugleværnsfonden cen-
tralt og indtastes i DOF-basen på www.dofbasen.dk. 
 
Registreringerne bør henføres til plejeplanens delområder, så det er muligt at følge 
udviklingen i ynglebestandene i hver parcel og sammenholde driften med eventuelle 
ændringer i ynglefuglebestandene.  
 
En gennemgang af området 3 gange inden for tidsrummet 20. april til 15. juni vil give 
et indtryk af, hvilke arter, der yngler, ynglebestandenes størrelse samt, om muligt, den 
omtrentlige fordeling på delområderne.  
 
Særlige indsatser overfor specifikke arter skal følges op af monitering, der viser, om 
indgrebene virker efter hensigten. 
 
Som en del af moniteringen kan fuglenes yngleudbredelse, f.eks. i GIS-systemet Ma-
pinfo, der anvendes i Fugleværnsfonden, sammenholdes med enkelte delområders drift 
og vegetationsforhold. En løbende overvågning af reservatets øvrige naturværdier, 
herunder de botaniske værdier, vil kunne vise effekten af plejeindgrebene på andre 
grupper af arter. 
 
Fugleregistreringerne foretages af frivillige fra Arbejdsgruppen for Gundsømagle Sø. 
Databehandlingen varetages centralt.  
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Bilag 1: Opsummering af plejeforslag ved Gundsømagle Sø 
 

Græsning

Fjern elletræer

Større åbning mod vandet

Samgræsning;

mere eng

"Fiskeri forbudt"

Græsning

Mere varieret rørhøst

Græsning som hidtil

Urørt skov

"Naboareal"Høslæt

Borde/bænke

Flyt snogehøj

Ændring i

praksis for rørskær

Observationsplatform

i rørskoven

Urørt skov

Udsigtskile
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Bilag 2: Langtidsudvikling for ynglefuglebestandene ved Gundsømagle Sø 
 
 
 

 


