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Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 
torsdag den 12. marts 2009 

 
Tilstede: Alex S., Arne L., Bent B., Erik H., Hans Peter J., Henrik C., Ivan O., Jan D., John A., Leo 
G. L., Per R. (afbud til næste møde), Peter B., Stig D. O., Søren F. S., Britta O. J. samt Elise 
Frydensberg. 
 
Afbud: Jørgen S. L., Kirsten P., Leif B., Tommy N. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Elise startede med at byde Britta velkommen i arbejdsgruppen, og så gik mødet ellers i gang. 
 
Der skal i løbet af foråret udarbejdes en plejeplan for Fugleværnsfondens reservat ved 
Gundsømagle Sø. Det er Erik Mandrup fra Orbicon, som skal skrive selve planen, men det er 
meget vigtigt, at arbejdsgruppens forslag og ideer kommer ind i den. Derfor afholdes en 
besigtigelse sammen med Erik og Elise onsdag den 22. april kl. 17.00 - ca. 19, hvor alle fra 
arbejdsgruppen er velkomne til at deltage. På baggrund af denne besigtigelse vil et første udkast til 
plejeplanen blive udarbejdet og præsenteret på arbejdsgruppens næste møde, som finder sted 
onsdag 17. juni. Det er så tanken, at drøfte plejeplanen med relevante medarbejdere i Roskilde 
Kommune i løbet af august måned. 
 
Som en første ide var Gruppen enige om, at det kunne være spændende at etablere en lille 
platform i forbindelse med gangbroen i rørskoven, hvorfra man kan kigge ud over søfladen. 
Platformen skal ikke ligge i nærheden af øen. 
 
I løbet af 2009 bliver der udarbejdet et nyt overvågningsprogram for alle Fugleværnsfondens 
reservater. Det vil lægge sig tæt op af vejledningerne i Caretakerprojektet, og vi bruger DOF-basen 
til indtastning. Der vil også blive udarbejdet individuelle retningslinjer for det enkelte reservat. 
Baggrunden for det nye program er, at optællingerne ved nogle af Fugleværnsfondens reservater 
ikke fungerer tilfredsstillende… helt i modsætning til Gundsømagle Sø, hvor adskillige personer fra 
arbejdsgruppen udfører et fremragende stykke overvågningsarbejde. Det er derfor muligt at 
konsulenten, der skal udarbejde programmet, vil henvende sig til optællerne i arbejdsgruppen i 
løbet af året. Bent nævnte, at det er vigtigt, at de nuværende data skal kunne indarbejdes i 
systemet. 
 
Der afholdes Fuglefagligt årsmøde i weekenden den 14.-15. marts i regi af Caretakerprojektet.  
Bent, Ivan, Peter, Per og Jørgen deltager i mødet, som har et meget spændende program. 
 
På Ørnens Dag den 25. februar mødte en del gæster op i Veddelev Havn. På grund af vejret var 
de to ørne på Bognæs ikke oplagt til de store flyveopvisninger, men til gengæld havde en isfugl, 
som fløj rundt i havnen, gjort stor lykke. Der er også set isfugl ved Gundsømagle Sø, og det er 
lykkedes Jan at fange et billede af den. 
 
Bent fortalte om den planlagte eftersøgning af ynglende røde glenter fra Lejreområdet og vestpå 
den 22. marts. Man mødes på Hvalsø Station kl. 9.00 og drikker den medbragte kaffe og får 
instruktion og bliver inddelt i hold, således at der en øvet og et teleskop på hvert hold. Hvis man er 
interesseret i at deltage, kan man henvende sig til Bent - alle er velkomne. 
 
Hans Meilstrup er blevet færdig med det sidste stykke af gangbroen, og man kan nu komme 
tørskoet fra det ene fugletårn til det andet. Hans har også banket kyllingenet på det nye stykke 
gangbro, så denne opgave slipper arbejdsgruppen for. 
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Bent og John laver et oplæg med nærmere oplysninger om en fælles tur til Hallands Väderö. 
Oplægget sendes ud til alle, og datoen blev fastlagt til søndag den 7. juni. 
 
Hans Peter fortalte, at der er høstet tagrør ved Vesttårnet, og at rørhøstemaskinen havde meget 
svært ved at få "klemt sig" ud i vandet. Elise bemærkede, at hele problematikken omkring 
rørhøsten ved Vesttårnet vil blive taget op i forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanen. 
 
Der står et vejviser-skilt i Fuglenes Hus med teksten ’Vesttårnet 1,2 km’. Det skal sættes op på 
den tomme stander i skoven. Jan henter skiltet, og Stig sætter det op. Jan henter også den nye 
plakat fra Obs Natur kampagnen til alle samtidig skiltet.  
 
De forskellige undergrupper vedr. slåning langs stier og gangbroer blev gennemgået, og 
deltagerne meldte klar til den nye sæson. En revideret oversigt er vedlagt referatet.  
 
Der blev aftalt en arbejdsdag søndag den 5. april kl. 9.00, hvor flg. opgaver skal løses: 
 

• Reparation af 5 - 8 huller i kyllingenettene på gangbroerne. 
• Gangbroen i rørskoven er fuld af stykker af tagrør, som skal fejes væk. Der skulle være en 

stiv kost i skuret, men medbring én, hvis du har en. 
 

Husk at give John et ring eller en mail med besked om du kommer til arbejdsdagen eller ej. 
 
I referatet fra sidste møde var nævnt forskellige kommende arbejdsopgaver. Nogle af opgaverne er 
der blevet taget hånd om, men…  
 

Nedenstående mangler: 
 

• Opdatering af opslag vedr. ynglefugle i planchehalvtaget (Ivan) 
• Shine up af udstillingsmontren med skægmejser i planchehalvtaget 
• Fjernelse af lidt graffiti i Vesttårnet (Peter prøver at fjerne det fra plancherne med sprit og 

en akvarieskraber, John overmaler graffitien på træværket) 
• Det ene af skiltene i børnehøjde på gangbroen hænger lidt (skægmejseskiltet) 
• Montering af tagrender på Vesttårnet (Stig og John til sommer) 
• Nyt tagpap og zinkinddækning på Vesttårnet (Stig og John til sommer) 
• Udskiftning af de mest ridsede vinduer i begge tårne (Arne til foråret) 
• Ny lille bænk i robinietræ i hjørnet af Gåseengen og Rågeskoven (Arne ved lejlighed) 

 
Arbejdsgruppen mente, at det for de fleste opgavers vedkommende gælder, at vejret skulle være 
meget varmere end nu, førend opgaverne kan løses. 
 
Så tilbage er blot at ønske alle et godt og varmt forår  ... 
 
Tak for jeres hjælp - og for et godt og hyggeligt møde. 
 
Med venlig hilsen 
 

Elise 
Elise Frydensberg 
Direktør 
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Kalender næste side... 

 
Kalender 2009               Gundsømagle Sø 
 
 
FORMIDLING OG TURE 
 

• Lørdag den 4. april kl. 10 - ca. 13.30 /John 
 

• Lørdag den 2. maj kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 6. juni kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 4. juli kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 1. august kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 5. september kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 3. oktober kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 7. november kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 5. december kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 
CARETAKER TURE 

 
21. MARTS   10:00 
18. APRIL   09:00  
16. MAJ   09:00 
20. JUNI   09:00 
18. JULI   09:00 
15. AUGUST  09:00 
19. SEPTEMBER  09:00 
17. OKTOBER  09:00 
21. NOVEMBER  10:00 
19. DECEMBER  10:00 
 
 
ARBEJDSDAG  
 

• søndag den 5. april kl. 9.00 
 
 
MØDER I ARBEJDSGRUPPEN 2009 
 

• Onsdag 17. juni kl. 19.00 
 

• Tirsdag 15. september kl. 19.00 
 

• Mandag 7. december kl. 19.00 
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TUR FOR ARBEJDSGRUPPEN 
 
    Søndag den 7. juni:  Til Hallands Väderö. Oplægget sendes ud til alle. 
               
              Fordeling af arbejdsopgaver i fuglereservatet ved Gundsømagle Sø 

 
I reservatet løses en del specielle opgaver allerede af nogle af gruppens medlemmer. Herudover vil de 
fleste af os normalt fjerne affald og se efter, om der er noget unormalt at bemærke, når vi besøger 
reservatet og blandt andet fjerne Bjørneklo.   
 
Dunke af plast er hængt op på kroge under loftet i redskabsrummet for at undgå musegnav. Der er 
samme slags olieblandet  benzin i såvel den orange som den grønne 5 l dunk. Totaktsolie samt 
plastposer, notesbøger og kuglepenne til fugletårnene, arbejdshandsker og lignende er anbragt i en 20 
liters malerspand af  metal,  mærket ”Museværn” på låget. På indersiden af døren findes en 
fortegnelse over værktøjet i redskabsrummet samt er eksemplar af denne liste. 
 
Opgaver med tilsyn, vedligeholdelse og naturpleje af gangbroer og stisystemer er neden for delt op i 
mindre dele, der hver er mærket med et bogstav. Efter hvert afsnit er angivet de, der har meldt sig til 
arbejdet  i det pågældende afsnit og som sammen kommunikerer om løsning af opgaverne. 
 
A 
Sørger for at der er klippet omkring siddestammerne på parkeringspladsen i Østrup, og at der 
slås/fjernes brændenælder mm. på begge sider af gangbroen mellem parkeringspladsen og 
Østtårnet.  
Ivan, Peter, Leif 
 
B 
På trampestien på sydsiden af Gåseengen, der er indrammet af kreaturhegn, klippes omkring 
bænkene. Endvidere slås de pletter af høj bevoksning, der forekommer på selve Gåseengen, 
med buskrydderen. Det sidste er det navnlig vigtigt at få begyndt på tidligt om foråret. Gæssene kan  
ikke lide steder, hvor en ræv kan skjule sig. 
Ivan, Peter, Jan 
 
C 
Fjerner rødder, grene og bevoksning, der besværliggør passage på stien, fra det øverste sydvestlige 
hjørne af Gåseengen og frem til Vesttårnet. Steder, der kan friste til at gå op på naboens mark, 
søges blokeret med kvas og grene. Fjerner træagtig opvækst på østsiden af Vesttårnet. 
Bent, Hans Peter, Henrik, Søren  
 
D 
Slår beplantning på stien fra Vesttårnet og vestover frem til den ny gangbro ud i rørskoven samt 
omkring siddepladser. Inspicerer gangbroen. 
Stig, Tommy 
 
Vejen ned til Vesttårnet og trampestien syd for Gåseengen, der er indhegnet med kreaturhegn, slås 
med maskine af Jørgen efter nærmere aftale. 
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Har du lyst til at blive opført som deltager med arbejdet i nogle af ovennævnte etaper så ring til en 
af dem, der står ud for den pågældende etape, så I eventuelt kan få en snak om, hvad der først skal 
laves.  

Sidst  revideret: 16. marts 2009 


