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Fugleværnsfonden, den 9. september 2014 

Referent: Elise Frydensberg               

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne 

Torsdag den 4. september 2014 
 

 

Til stede: Erik, Freddie, Henrik, Jan, Leif, Margit, Mette, Olaf, Ole, Torben samt Elise Frydensberg fra 

sekretariatet (FVF) 

 

Afbud: Arne, Peter 

 

I øvrigt manglede: Christian, Jesper, Lis, Michael 

 

Mødet blev holdt i det udmærkede mødelokale i administrationscenteret ved Birkerød Bibliotek. 
 
Siden sidst 
Høengen er blevet slået af et professionelt firma, og Tuborgs Grønne Fond har bevilget 6 leer og 
høriver, hvoraf arbejdsgruppen i Vaserne får de tre. Der er således lagt op til, at gruppen næste år 
tager høslæt selv. De nye leer og river vil blive anbragt i Økobasen ved lejlighed. 
 
Der er kommet geder på arealet vest for Olsens Sø. De har ædt en del gyldenris, men tager 
tilsyneladende ikke bjørneklo. Mette nævnte, at gedebukken er halt på det ene ben. 
 
Torben har slået græsset rundt om pavillonen i sidste uge. Her kunne han desuden konstatere, at 
der boede 5 rumænere i naboens sommerhus. Politiet har efterfølgende bortvist dem fra huset. 
Rumænerne havde tilsyneladende taget FVF’s toilet i brug, og Torben havde derfor aflåst det. 
Kommunen kommer i næste uge og renser det og tømmer tanken. Kommune har hyret et 
rengøringsselskab (RENELL) til at ordne det, og det skal herefter stå åbent. 
 
Afgræsningen 
Leif fortalte, at kogræsserlauget har fundet en ny leverandør og en ny driftspraksis: i starten af 
sæsonen sættes mange dyr ud på arealet. Når græsset er bidt helt ned, flyttes dyrene til en ny 
fold. Det ser ud til, at den nye græsningsmetode giver et godt resultat. 
 
Mette spurgte, om overgangen mellem Vestbredden og nabofolden er blevet etableret. Det er den 
ikke, men sagen ligger i kommunen, og vi regner med, at den etableres samtidig med, at der skal 
bygges nye publikumsfaciliteter. 
 
FVF’s tre får er tilsyneladende udvandret i den tørre sommer og går sandsynligvis sammen med de 
øvrige får. Ingen fra gruppen havde set dem. 
 
Nye publikumsfaciliteter 
Elise fortalte om samarbejdet med AVJN. Der kommer en lille bro/platform ved Olsens Sø 
beregnet til formidling af søens dyreliv. Der vil også blive opført et lille fotoskjul ved Olsens Sø, 
hvor man sidder i højde med vandoverfladen bag nogle vinduer med envejsglas, så man kan se 
fuglene, men de kan ikke se os. 
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Der er opsat to borde/bænkesæt på vores areal ved høengen. Elise undersøger, hvem der har 
anbragt dem dér.  
Der forhandles i øjeblikket med Naturstyrelsen om bygning af et nyt fugletårn. Folderne og nogle 
af plancherne skal redigeres, så de nye faciliteter kommer med. I den forbindelse overvejes det, at 
ændre ordet pavillon til naturrum. Dette eventuelle navneskift blev drøftet i gruppen, og der var 
overvejende stemning for naturrum. 
 
Optællinger 
Elise opfordrede til en lidt flittigere indtastning af diverse observationer i DOFbasen og Atlas 3. 
Gruppen må gerne være særligt opmærksomme på at registrere truede arter (rødliste-arter), 
habitat-arter og arter fra fuglebeskyttelsesdirektivet (se dem her: www.habitatarter.dk og 
www.fuglebeskyttelse.dk). Ikke-fuglearter må gerne indtastes i naturdatabasen:  
www.fugleognatur.dk. 
 
Flere i gruppen gav udtryk for, at de syntes, at det er svært at taste de forskellige ting ind flere 
forskellige steder, ligesom de fandt det svært, at udarbejde bearbejdede data. Der var også 
timetællingsture og punkttællinger. Gruppen vil meget gerne have et lille fx to timers kursus i 
indtastning m.v. Elise bringer dette videre til sekretariatet. 
 
Fællestræffet den 13. september  
Torben, Margit, Arne og Erik deltager i træffet. De kører fra Holte St (bagsiden) kl. 9.30 i Torbens 
bil. 
 
Kommende opgaver 
Rodkagen fra den væltede birk ved pavillonen skal fjernes. Der indkaldes derfor til arbejdsdag: 
lørdag den 4. oktober kl. 10.00 
 
Bygning af hvinandekasser: Arne og Ole har tegninger og lokalefaciliteter. Når de har fundet en 
dato, mailer de denne rundt til hele gruppen – alle er velkomne til at deltage. 

 
Bemærk næste planlægningsmøde er onsdag den 3. december kl. 19.00 

 
Og så var endnu et hyggeligt møde slut og vi gik hver til sit. 
 
 
 


