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Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 
torsdag den 17. september 2009 

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

 
Vi mødtes i Fjordcentrets mødelokale i Jyllinge, og Elise startede med at byde Flemming 
velkommen i gruppen. 
Siden sidste møde var udført en lang række opgaver i løbet af sommeren: 

• Der blev holdt høslet i slutningen af juni, og høet er siden lagt ovenpå snoghøjene, fordi det 
var blevet for gammelt til at kunne bruges som foder. 

• Bent og John har klippet tagrørene langs gangbroen, som næsten var blevet 
ufremkommelig. 

• Vesttårnet har fået tagrende, vindskeder, nyt tagpap og et par nye brædder og et spær 
takket være Stig og Johns indsats. 

• Peter Bo og John har skiftet vandstandsmåler ud for østtårnet. 
• Der er blevet slået langs trampestierne, og Jan har klippet nedhængende grene bort fra 

hele stien. 
• Der er fyldt foldere i folderkasser, og tårne og P-pladser er blevet renholdt 
• Der er afholdt seks ture, og der er indrapporteret rigtig mange obs til DOF-basen 

 

Det er faktisk rigtig, rigtig godt gået – stor ros til gruppen! 
 
 

Seks fra gruppen deltog i det store fællestræf for alle Fugleværnsfondens arbejdsgrupper på Nyord 
den 13. september, og alle udtrykte deres store tilfredshed med arrangementet.  
 

Elise fortalte, at proceduren for plejeplanen for Gundsømagle Sø er sådan, at planen forelægges til 
godkendelse på bestyrelsesmødet den 24. oktober. Når den er godkendt sendes den ud til alle 
medlemmer af arbejdsgruppen. Vi talte om formålet med det planlagte lille observationsskjul i 
søkanten, og det er tanken, at det er et sted, hvor man kan komme helt tæt på ænder, blishøns og 
andre fugle i skjulet. Der er altså ikke hensigten at skjulet skal fungere som et udsigtspunkt. 
 

John fortalte, at tagrørene omkring gangbroen i år er ½ meter højere end sidste år. Det hænger 
måske sammen med, at marken, der ligger ned til reservatet ikke ligger brak mere, og at der derfor 
kommer mere næring ud fra markdrænet. Det er et stort arbejde at klippe tagrørene, også fordi 
hvert rør skal klippes i to omgange for ikke at falde ud på gangbroen. Næste år vil der blive 
indkaldt til en arbejdsdag omkring den 1. juli. 
 

Alex foreslog, at der blev etableret et multlokum el. lign. på P-pladsen i Østrup, bl.a. for at 
forhindre, at folk sætter sig bag skuret, når de er trængende. Gruppen fandt dog, at arbejdet med 
at vedligeholde et sådant multlokum ville være for stort, så forslaget blev skrinlagt. 
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Bent fortalte, at han var blevet noget forbavset over, at hans referat og billeder fra høslet-dagen, 
som var udsendt via mail til gruppen, pludselig optrådte på Fugleværnsfondens hjemmeside. Han 
havde kontaktet Helle Hjorth, som er Fugleværnsfondens web-master, og ”reglerne” er følgende: 
Referater inkl. billeder fra møder og begivenheder bliver lagt ud på hjemmesiden, hvis det 
skønnes, at de har interesse for de øvrige arbejdsgrupper og for fx  Fugleværnsfondens donorer. 
Det er vigtigt ud ad til, at hjemmesiden holder en sober og seriøs linje, men samtidig er det også 
vigtigt, at arbejdsgrupperne kan holde en fri og humoristisk tone, så ikke alt egner sig til 
offentliggørelse. Helle læser derfor teksten igennem og sorterer billed-materialet, før det bliver lagt 
på, og nogle gange vælges ikke at offentliggøre det. 
 

Ivan foreslog en aften, hvor man både hygger sig og evt. spiser sammen og lærer at indrapportere 
til DOF-basen. Det var der stor tilslutning til, både fra begyndere og øvede ud i DOF-basens 
mange muligheder og mysterier. Ivan går videre med ideen og meddeler tid og sted ud til alle. 
 
 

Af kommende arbejdsopgaver blev nævnt følgende: 
 

• Der trænger til at blive slået langs stien øst for vesttårnet.  
• Snoghøjene bør flyttes. John kontakter Ole Strange og hører, om han kan hjælpe med sin 

maskine. 
• Den uautoriserede trampesti ned ad skrænten fra P-pladsen i Østrup bør spærres både af 

sikkerhedshensyn, og fordi nogle er begyndt at bruge den som ridesti og til mountainbikes. 
Alex og Peter meldte sig til at lægge nogle stammer og grene ud ved starten af stien. Elise 
sørger for, at der bliver bestilt nogle piktogrammer med cykling og ridning forbudt. 

 
 

Til sidst talte vi lidt fugl: Tommy havde set 15 – 20 skægmejseunger i juni måned, og gæssene er 
begyndt at overnatte i søen. John havde i starten af september observeret mange svaler og 
vipstjerter, som lettede tidligt om morgenen fra rørskoven ved vesttårnet samt et meget flot 
morgentræk samme steds fra. 
 
 

Så var endnu et godt møde slut. Tak for jeres hjælp ved Gundsømagle Sø.  
 
 

Venlig hilsen 
 
Elise Frydensberg 
Direktør i Fugleværnsfonden 
 
 
 
 
 

 
Kalender næste side... 
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Kalender 2009              Gundsømagle Sø 
 
 
 
FORMIDLING OG TURE 
 

• Lørdag den 3. oktober kl. 9 - til 12 / 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 

 
• 19. SEPTEMBER  09:00 

 
• 17. OKTOBER  09:00 

 
• 21. NOVEMBER  10:00 

 
• 19. DECEMBER  10:00 

 
 
 
MØDER I ARBEJDSGRUPPEN 2009 
 

• Mandag 7. december kl. 19.00
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