
 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

 

tirsdag den 3. juni 2008 
 

 
Tilstede:  Alex, Arne, Bent, Erik, Hans Peter, Henrik, Ivan, Jan, John, Jørgen, Kirsten,  Leo, Per, 
Peter, Stig, Søren, Tommy, Elise Frydensberg. 
 
Der var afbud fra:  Claus, Preben, Vibeke. 
 
 Desuden manglede: Jens, Jess, Leif. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Vi mødtes i dejligt solskinsvejr ved vesttårnet, og efter at have flyttet lidt rundt på de to borde-
bænkesæt kunne alle sidde ned, og mødet begyndte.  
 
Vi startede med at beundre det ny-renoverede vesttårn, som har fået nye fundamenter og stolper og 
nu fungerer fint igen. Også de to snogehøje var - takket være en stor indsats fra Bent, John og Peter 
- blevet renoveret med en gang kvas i bunden og flis ovenpå. Der er ikke brugt hestemøg i denne 
omgang, men vi regner med at der udvikles tilstrækkeligt med varme, når flisen nedbrydes. 
 
De forskellige grupper, der har påtaget sig at slå og vedligeholde langs trampesti og  gangbro, er 
gået i gang med "deres" stykke. Ivan meldte sig til at hjælpe Jan med det meget lange stykke, som 
han passer (fra P-plads i Østerup og hen til Rågeskoven), og Jan lovede at give Ivan et kursus i, 
hvordan buskrydderen virker med tilhørende sikkerhedsudstyr. 
 
Arne meddelte, at han og Leo gerne vil opsætte en ny skalapæl ved østtårnet til måling af 
vandstanden. Malingen er ved at skalle af den gamle. Elise lovede at fremskaffe en ny pæl, der kan 
tåle vand, til opsætning.  
 
Elise bad om en afklaring af, hvem der er kontaktperson m.v. i gruppen. Kontaktpersonen er den 
person, som Elise henviser udefra kommende personer til, når de henvender sig om ting vedr. 
Gundsømagle Sø. Det kan fx være studerende, som skal låne båden for at tage vandprøver eller nye 
medlemmer af arbejdsgruppen. John meldte sig til at varetage dette hverv. Det er også John, der 
indkalder til arbejdsdage, og Bent lovede at lave en mailliste til John, så alle medlemmer af gruppen 
bliver indkaldt. Elise sender indkaldelserne videre til de ”mailløse”.  
 
Ivan, Alex, John og Bent udgør caretaker-gruppen ved Gundsømagle Sø. Ivan sig meldte sig som 
"hoved-caretaker" og lokalitetsansvarlig, og dermed var rollelisten komplet. 
 
 
 
Fire studerende fra RUC har skrevet en opgave om opfyldelsen af Vandrammedirektivet for 
Gundsømagle Sø. I rapporten nævner de forskellige fosforreducerende tiltag i forhold til sø og 
opland. Hvis nogen ønsker at læse rapporten, kan Elise fremsende den på mailen. 
 



Dette år fordeles anstrengelserne med høslæt på to dage, så det ikke bliver helt så hårdt som de 
sidste år. I sidste referat står en forkert dato, den rigtige dato er torsdag den 26. juni kl. 17-21 og 
søndag den 29. juni kl. 9-12. Søndag er der bål, pølser og cowboykaffe.  
Tilmelding til høslæt-dagene skal ske til Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat. 
 
Alle Fugleværnsfondens arbejdsgrupper har fået tilbud om at deltage i le-festival i Grib Skov, et 
fugleformidlingskursus på Æbelø og deltagelse i en arbejdslejr på Hyllekrog, men kun få har meldt 
sig. Begrundelsen var, at man havde så mange andre ting at foretage sig, og desuden overvejede 
flere at melde sig til et af arrangementerne. Da Elise spurgte, hvilke kurser eller lignende 
arbejdsgruppen fandt interessante, var der enighed om, at der ville være tilslutning til en tur lige 
som den til Sverige, som gruppen arrangerede for naturpris-pengene. På baggrund af denne snak 
tilbød Bent og John at arrangere en tur til Hallands Väderö i juni næste år for arbejdsgruppen. 
 
Og så til de "nye" storke ved Gundsømagle Sø: Jørgen fortalte, at han gerne vil gøre noget godt for 
storkene på sin jord. Han havde haft kontakt til DOFs storkeekspert, Hans Skov, og læst DOF's 
storkeforvalt-ningsplan. På baggrund af denne ville han pudse nogle arealer af, så storkene fik bedre 
fødemuligheder i form af frøer, mus m.v. Det er muligt at få EU-tilskud til den slags pleje, men det 
kræver, at DOF anbefaler projektet. DOF har hidtil haft en lidt blandet holdning til storkene ved 
Hvedstrup, fordi 1) de oprindelige storke er efterkommere fra det svenske storkeprojekt, 2) fordi de 
blev fodret, og 3) ikke trak væk om vinteren.  
DOFs naturpolitiske udvalg har nu truffet den beslutning, at ungerne, som selv finder føde og som 
trak til Sydfrankrig i vinters, må regnes som vilde storke. DOF vil derfor kunne anbefale en 
storkevenlig naturpleje på Jørgens arealer ved Gundsømagle Sø. 
 
Om et par uger vil Jørgen pudse nogle arealer af, og nogle fra arbejdsgruppen kan så registrere, 
hvilken virkning på fuglelivet dette har, ikke blot på storkene, men andre fugle også. De, der er 
interesserede i projektet, kan melde sig til Bent. 
 
Inden mødet sluttede, overrakte Elise en folderkasse til John, som lovede at sætte den op i 
vesttårnet.  
 
Og så var mødet ved at være forbi. Tak for et godt møde, og tak for jeres hjælp ved Gundsømagle 
Sø. 
 
 
Referent: Elise Frydensberg. 
 
 
 
 
 
 
 

 


