
 

 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

onsdag den 12. september 2007 
 

Tilstede: Alex, Arne, Bent, Erik, Hans, Henrik, Jan, John, Kirsten, Per, Peter, Tommy og 

Elise. 

 

Der var afbud fra: Claus, Jørgen, Leif, Leo, Preben, Stig, Søren og Vibeke. 

 
Desuden manglede: Jess, Kenneth og Klaus. 

…………………………………. 

 
Mødet startede med en præmieoverrækkelse. Arne havde taget et billede af en stork i 

storkereden på taget af Østrupgårds stald, og Bent havde i gamle referater læst sig til, at 

det første billede af en stork i denne rede udløste en flaske gammel dansk til fotografen. 

Derfor overrakte Elise på behørig vis en festligt indpakket flaske til Arne. 

John og Bent havde arrangeret en tur for arbejdsgruppen til Eskilsø den 5. august. Turen 
var vellykket, og det overvejes at gentage succesen en anden gang. 

Der er blevet fremstillet nogle nye fleecejakker med tryk. Hvis nogen af de ikke-
tilstedeværende mangler at få en, kan de henvende sig til Fugleværnsfondens sekretær. 

Vandstanden i Gundsømagle Sø er nu faldet omkring ! meter i forhold til tidligere. Det 
viste sig, at den nye Roskilde Kommune ikke havde helt styr på vandløbsregulativet og 

deres opgave med hensyn til at stille på stigbordet ved søens udløb. Jørgen havde 

henvendt sig til dem, og dette har altså nu bevirket, at vandstanden er blevet normal i 

henhold til vandløbsregulativet. 

Der er desværre nogle tumper, der har moret sig med at male graffiti i Vesttårnet. Der er 
tags i vindueskarmen, på en af plancherne og forskellige steder på væggen. Bent har taget 

billeder af hærværket, som han sender til Elise, som sender dem videre til politiet i 

Roskilde. John vil male graffitien på væggen over og forsøge at fjerne de øvrige. 

En ny fugleart blev observeret på Johns tur den 1. september: To splitterner lagde vejen 
forbi søen. Den toppede lappedykker og blishønsene har fået unger på vingerne i år, og vi 

snakkede lidt om, om det måske skyldes, at der ikke er så mange mink i området som før. 

Der er muligvis set en fløjlsand i søen, men flere stillede sig tvivlende overfor denne 

observation. Peter havde for nyligt set den sangsvane, som i længere tid har holdt til i 

området, og en rørdrum er hørt flere gange. På Peters hjemmeside: 

http://web.mac.com/peter_bo/iWeb/Fugle kan man desuden se et (dårligt) billede af en 
fugl, som måske er en spidsand eller en hvidøjet and. Peter ville gerne have nogle bud - og 

efter mødet er det blevet fastslået, at det er en hvinand. 
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Alex har haft kontakt til kajak-klubben i Jyllinge og bedt dem om at tage hensyn til de 
ynglende havørne på Bognæs. Bent fortalte, at der kommer orientering til alle klubber 

ved Roskilde Fjord i god tid til næste år. 

Belært af dette års erfaringer med slåning langs gangbroerne opfordrede John til, at man 
næste år rydder med buskrydder inden 1. juni og samtidig fjerner sten, pinde og lignende. 

Den 2. slåning kan så finde sted midt i juli. Vi var enige om, at dette punkt skal huskes på 

mødet i marts 2008. 

Af kommende arbejdsopgaver kan nævnes:  

1)  Rydning foran bænken ved gangbroen i skoven, så man får lidt bedre udsigt.  

2)  Rydning ved P-pladsen i Østrup, så oversigtsforholdene forbedres ved udkørsel fra 

P-plads.  

3)  Rydning af pileopvækst i høslæt-området ved Vesttårnet. 

Det blev aftalt, at Jan, Tommy, Kirsten, Bent, Peter, Arne og Henrik besigtiger høslæt-
området sammen med Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat. Arne koordinerer datoen. 

Samme gruppe rydder på denne dag også ved P-pladsen. (Pkt. 2) 

John var stødt på udtrykket rajgæs i DOF-Basen og efterlyste en forklaring på dette navn. 
Ingen af de tilstedeværende kendte udtrykket, men takket være hjælp fra Fuglenes Hus, 

kan Elise nu afsløre, at rajgæs er gæs af slægten Branta - herunder Knortegås, Bramgås, 

Canadgås og Rødhalset Gås. 

Til sidst uddelte Elise et nyt DOF-hvervemateriale, som man kan forære sine venner og 
familie. De får dernæst 3 gratis numre af Fugle & Natur. 

Og så var endnu et godt møde forbi. Tak for Jeres hjælp alle sammen! 
 

Referent: Elise 

 

 


