
 

 

Notat fra møde den 27.02.2020 kl. 10-13  

 

Sted: Lokale 012, underetagen i rådhusets hovedbygning.  

Indgang via hoveddøren og gennem Ejendomsafdelingen  

 

Emne: Maglemosen - status 2019 og plan 2020 

 

Deltagere: 

Maglemosens Naturpleje: Marianne Villumsen, Birthe Holm, Ole Blou og 

Jette Johannesen 

Opsyn m. dyrene: Jette Køhlert. Natur360: Anders Michaelsen  

Rudersdal Kommune: Jens Galby, Michael Wessing (referent punkt 1-2) 

og Stig Englund (referent punkt 3-4) 

 

Dagsorden m. referat indsat 

 

1. Status 2019  
Gennemgang af rapport for sæson 2019 v/Anders m. fokus på nye tiltag, 
øvrigt nyt og evt. sammenligninger med foregående sæsoner. Kommentarer 
og spørgsmål undervejs (se også notat fra sidste års møde den 25.02.19).  
 
Mange positive ytringer om rapporten i sin helhed. 
 
Særlige emner der blev vendt: 
Græsningen:  
En gennemgang af foldene og deres opdeling, samt at ha. størrelserne er 
kommet på, også for den nordlige del. Stig nævnte at netop rundt om 
punkthusene vil der ske en mindre hegnsændring, som vil blive iværksat 
her til foråret. - Græsningen har forårsaget begunstigelse af en del 
urtearter. Anders nævnte at han har været i mosen nærmest hver 3. uge, 
evt. sammen med Jens, Jette eller andre – hvilket har medvirket til at kunne 
følge udviklingen på nært hold. F.eks. fund af vild tulipan m.fl. jf. rapporten 
og de fine fotos. - Også den meget skønne hvidtjørneblomstring var 
overdådig og gav insekterne gode kår. 
 
Der kom ikke nogen heste ud i 2019. - De 12 helårsgræssende dyr har nu 
forsøgsvist fået et lidt tørrere areal nord for F4 folden – for at de har et tørt 
areal. Det har fungeret godt hidtil og der har kun været positive tilkende-
givelser fra de borgere i området som Jette har haft kontakt til. Også selvom 
det har været usædvanlig vådt – men mildt vejr. I marts/april vil Jette og 
Carsten S. flytte rundt på den midlertidige fold, så sliddet fordels og dyrene 
får relativ tør jord at gå på.  
 
Generelt har der i 2019 været et langt lavere græsningstryk end tidligere år. 
Det har bevirket en større blomstring af div. grupper af planter – meget 
positivt – faren var at grove urter og græsser havde overtaget det. 
Vi skal dog være meget varsomme med at fortsætte med en ekstensivering 
af græsningstrykket – da det hurtigt kan gro til igen! Det er den svære 
balance - også set i forhold til årets vejrforhold mv. 
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Det er indstillingen, at der i år skal sættes færre end 26 dyr ud i F3 (det var 
det antal køer, som blev sat ud i folden i april 2019). Kommunen tager en 
snak med dyreholder.  
 
Fladedominerende plantearter: 
Lysesivene udgør en udfordring, da de selv efter slåning kan spire frem om 
vinteren. Ved helårsgræsning vil dyrene sandsynligvis æde på de friske 
lysesiv. Vi vil nu se om det sker med de 12 dyr i fold F4. Dog er der meget 
grønt i øjeblikket, så de æder på andet end lysesivene, hvis de kan komme 
til det. - Gyldenrisen som tidl. var stærkt dominerende – den er nu på et helt 
acceptabelt niveau. De kan være et fint indslag visse steder, så længe de 
ikke er altdominerende. - Hestehov er lidt samme udg. som Gyldenrisen. 
Bjørnekloen er fåtallig – og stadig vigtigt at få bekæmpet de få blomstrende 
individer. 
 
Frøbankshaven: 
En kort kommentar og lidt forklaring om den lille urtehave der er anlagt ved 
Henriksholm  - bl.a. at der sammen med de ca 50 arter er udsået rug som 
en slags ammeplante der kan være med til at hjælpe planterne op. Ellers 
henvises til, at der kommer mere ud om det på et senere tidspunkt. 
 
Stierne og deres slåning:  
Kommunen vil forsøge at slå det i det tidlige forår – for som Anders siger, at 
urter her ofte har en mulighed for at overleve i denne mellemzone mellem 
folden og skoven/læbælter. Borgerne har også her en stor rekreativ 
oplevelsesværdi med blomstrende planter. 
 
Grøfte- og spangproblematikkerne; 
Dyrene formår at passere de våde områder, også i våde perioder, men det 
bevirker til tider en kraftig erosion omkring spangstederne med den megen 
optrædning. Noget vi gerne vil forsøge at få udjævnet, hvilket færre dyr med 
helårsgræsning kan medvirke til at løse. Vi snakkede om at udlægge 
overgange på strategiske steder.  
 

2. Plan 2020 
Gennemgang af anbefalinger for 2020 jf. rapport 2019 (s.24) herunder evt. 
ændringer i folde og afgræsning. Overvågningsprogram 2020 - projektets 
sidste sæson (se vedhæftet bilag med aftale og oversigt fra 2016). 
Maglemosens Naturpleje ønsker ynglefugletælling for hele yngletiden og 
evt. registrering af natsværmere. Foreningen ønsker opsætning af låge i 
NV-hjørnet af F3.  
 
Anders fortsætter med de ca. 3 ugers interval besøg – også Jette er med på 
dette og bidrager med tællingerne, som er så væsentlig for viden om 
udviklingen. 
 
En drøftelse om helårsgræsning vedr. om dyrene kan formå at afgræsse 
det. Kommunen og N360 vender dette med dyreholder. 
 
Udvidelserne af F3 og F4 belyses og kan det give mening at udvide det. For 
F3 er der søgt og givet accept fra NST og Byplan, så der mangler alene en 
godkendelse fra NPM i RK ang. at have dyrehold indenfor 50 meter til 
bebyggelse.  
 
En drøftelse ang. mulig medtagning af skoven i F4. Skoven var tænkt som 
legeskov til Vedbæk skole og Flintemarkens beboere m.fl.. Den er dog så 



 

 

 

3/4 

våd at den ikke anvendes som sådan. Denne kunne derfor med fordel blive 
en del af en kommende ny-indhegning.  
 
Drøftelse om færiste, for bedre og større sammenhængende hegning, de 
skal give en mere jævnt fordelt græsning. - En drøftelse om de større og 
sammenhængende foldes udfordringer i forhold til publikum der bevæger 
sig gennem stierne/folden. Herunder de problematikker der kan være ved at 
have en tyr gående i den måneds tid den af naturlige årsager er nødt til at 
være sammen med køerne!. Og hele problematikkerne med fodring og 
omgangen med dyr. At der skal formidling til for at give publikum en 
forståelse for det vi vil og det som det kræver af folk. 
 
Der var tilslutning til at skabe det, som en forsøgsordning med færiste og 
større hegninger. Det er en udvikling der er sket over tid mht. folks 
forståelse og måde at agere overfor dyr. Det skal som sagt bemærkes at 
tyren alene er ude en måned – og det kunne der sættes et særligt opslag 
om i denne periode. 
 
Princippet om helårsgræsning, foldudvidelse (herunder græsning i skov) og 
åbning for kreaturpassage over den gennemgående sti skal forinden 
foreligges ledelsen og det politiske udvalg. 

 
De hydrologiske forhold. 
Opmåling af hydrologiforholdene arbejder vi på, for at få udarbejdet en 
samlet model over selv mindre vandforskydninger. Det kan forventeligt 
anvendes til at opstemme bestemte arealer. 
 
Ynglefugletælling og registrering af natsværmere  
Der var der enighed om, at fugletællingerne skulle dække hele yngle-
sæsonen og ikke som det første år (2017), hvor der kun blev talt i 
yngleperiodens start (13/4, 27/4 og 13/5). Anders lovede at dette ville ske.  
 
Mht. registrering af natsværmere var det Anders` vurdering, at udbytte af en 
enkelt nats lokning ikke var indsatsen værd. Det gælder også for 
registrering af dagssommerfugle, som også vil kræve flere besøg og 
dermed store udgifter. Disse projekter er indtil videre udsat. 
 
Vi nåede ikke at tale om ønsket om opsætning af låge i NV-hjørnet af F3! 
(Kommunen indarbejder dette ifm. udvidelsen af folden i skovstykket).  
 

 

3. Aftaler om besigtigelser, arrangementer m.v. 
Fælles besigtigelse i foråret? Aftentur? m.v.  

 
Der var stemning for at afholde fællesbesigtigelsen på et andet tidspunkt af 
sæsonen end maj og valget faldt på uge 35 i august. Stig udsender forslag 
til dato. Besigtigelse vil ske indenfor normal arbejdstid. Den traditionelle 
fugleaftentur (nattergal?) i mosen blev foreløbig fastsat til onsdag den 27. 
maj, dog afpasset efter om der samme dag skal afholdes offentligt 
arrangement om skovstrategi (Jens og Michael melder tilbage).  
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4. Tiden efter sæson 2020 
Vi kunne måske tage lidt hul på: Hvilke planer Maglemosens Naturpleje har 
og hvilke muligheder er der for samarbejde om Maglemosen?  

 
Ole tilkendegav, at foreningen stadig har lidt penge tilbage, som kunne 
anvendes til overvågning af fugle og planter evt. i 2025 for at få indikation 
om udviklingen nogle år efter afslutning af indeværende projekt. Birthe 
fremhævede foreningens funktion som formidlingsled mellem lokalt boende 
og kommunen. Jens tilkendegav kommunens interesse i en eller anden 
form for samarbejde/kontakt fremover med udveksling af informationer og 
tiltag mellem kommune og forening. Stig konkluderede, at dette punkt ikke 
er afsluttet og at vi får lejlighed til at tale nærmere om det i året løb og 
særligt når vi holder det afsluttende møde om hele overvågningsprojektet i 
starten af 2021.   

 

5. Evt.  
Intet til dette punkt.  
 

 

 

Michael og Stig den 3. marts 2020 

 

 

 


