
Kære venner! 

Nu har vi fået de afsluttende rapporter fra Natur360* over virkningen af de 5 års pleje siden der 

blev ryddet 12 ha pilekrat i Maglemosen.  Botanikeren Anders Michaelsen har fulgt forholdene 

nøje og har rådgivet og selv deltaget i plejen ved at slå invasive arter manuelt.  Og ornithologen 

Lars Malta har i 2017 og igen i 2020 undersøgt hvilke fugle, der yngler i det fredede moseareal.  

Begge rapporter bliver nu lagt ind på vores hjemmeside Maglemosens-naturpleje.dk. ( når man 

klikker på "foreningen" er der et link til dokumenter i vores dropboks. Se i feltet "rapporter".) 

Vi kan glæde os over, at der er påvist flere arter af både planter og fugle i den afsluttende 

undersøgelse!  Endelig ynglede  2 nattergale igen i mosen ! Og skovsneppen i sumpskoven! 

Rapporten angiver, hvor de forskellige arter menes at have territorium. 

Fugleturen den 2. juni med Stig Englund: 

 Vi mødes kl. 19.30 ved Cirkuspladsen på hjørnet af Henriksholms Allé og Gøngehusvej. 

Der er nu 26 , der har tilmeldt sig til marianne.v@mail. dk. Det er inden for det tilladelige i fri luft , 

med mindre  Corona-situationen forværres .  Så vi håber på en dejlig aftentur. 

De græssende køer og heste får bedre plads: 

Arbejdet med at etablere færiste på Maglemosestien er nu i dag fredag den 21. maj ved at blive 

afsluttet. Det betyder, at de 4 galloway køer og 4 westmoore ponyer enten sidst på dagen eller 

lige efter pinse får den planlagte mulighed for at vandre over i den store fold og pleje den også ved 

det, der vurderes som passende naturlig græsning af alle 44 ha. 

Vi andre kan stadig bruge den sti over mosen, som vældig mange har glæde af.  Der bliver lavet en 

passage  uden om færistene, hvis man ikke har lyst til gå på dem.   Da dyrene aldrig modtager 

foder ved direkte kontakt med mennesker, holder de sig på afstand af os.  I onsdags var vi med 

Anton og Marie fra "Krat og Ko" inde i folden. Hestene betragtede os , men da vi kom nærmere 

end 15 m fra dem , trak de sig som på kommando væk fra os.  Og køerne nærmede sig slet ikke. 

Koen med det hvide mavebælte forventes snart at berige os med en kalv! 

De galloway køer og kalve, der går nord for Henriksholm, passes af en anden dyreholder Ole 

Sørensen, som vi ikke har haft kontakt med.   

Generalforsamlingen udskydes til oktober: 

Da der stadig er restriktioner for forsamling indendørs, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi til 

oktober må afholde to års generalforsamlinger.  Vi får heldigvis stadig nye medlemmer og skal 

træffe beslutning om foreningens fremtidige rolle og vælge  medlemmer til bestyrelsen. 

 Indtil da får vi lidt erfaring med denne nye form for pleje.    Gode hilsner fra Marianne 



 

 


