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Fugleværnsfonden, den 13. juni 2014 

Referent: Elise Frydensberg               

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 

onsdag den 11. juni 2014 
 

 

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

sekretariatet (FVF). 

 

Afbud: Arne, Christian, Jan, Leif, Lis, Michael. 

 

I øvrigt manglede: Jesper. 

 

Mødet startede med at vi holdt et minuts stilhed til ære for Kirsten, som døde den 15. april.  
Mødet blev afholdt udendørs ved pavillonen/bålhuset , så vi var glade for det fine sommervejr. 
Freddie og Torben fik gang i grillen, og mens kullene blev varme, kom vi gennem dagsordenen. 
 
Siden sidst  
Der er afholdt tre arbejdsdage, hvor der er blevet ryddet krat og mindre træer ved Olsens Sø. 
Rydningerne har givet nogle flotte udkig over søen, og det er planen at rydde et par steder mere i 
løbet af den kommende vinter. Der er også blevet afholdt en arbejdsdag, hvor der blev ordnet 
omkring pavillonen. 
Multtoilettet fungerer fint, og der har ikke været hygiejniske problemer.  
 
Fugletællinger 
Der gennemføres ikke systematiske ynglefugletællinger i år, da Peter ikke har tid på grund af 
arbejde og uddannelse, men alle observationer tastes ind i DOF-basen.  
I vinter var der havørn på isen, og der yngler 3-4 par af lille flagspætte i år. 
 
Høslæt uden arbejdsgruppen 
Høslættet i år involverer ikke arbejdsgruppen. Den 15. juli kommer Niels Åmand og tager høslæt 
og fjerner det afhøstede. Han river også vedplanterne op. Denne behandling skulle gøre det 
nemmere for arbejdsgruppen at slå engen fremover.  
Vi skal huske at aftale dato for høslæt på arbejdsgruppemødet i december. 
 
Bjørneklo 
Mette havde undret sig over, at der er blevet opsat et nyt hegn, som hindrer køerne i at afgræsse 
på vestbredden af Olsens Sø. Dette har resulteret i, at bjørnekloene står tæt på vestbredden – 
flere af dem i knop allerede. Det vil betyde, at mange års indsats er spildt, hvis de får lov til at 
blomstre. Marie-Louise fra Fugleværnsfondens sekretariat har sendt Mettes fotos af bjørnekloen 
til Rudersdal Kommune, og talt med Michael Wessing (MW). Han forklarede, at hegnet var opsat 
for at styre græsningen bedre, men at PIT Hegn havde glemt at lave et led i det nye hegn, så 
kreaturerne kunne komme ind på FVF’s område. MW holder møde med PIT Hegn mandag morgen 
og har lovet, at køerne har adgang til vestbredden i næste uge. Alternativt må kommunen slå 
bjørnekloene manuelt.  Elise opfordrer til, at alle i arbejdsgruppen holder øje med, hvad der sker. 
 
 



 2 
Fugleværnsfonden, den 13. juni 2014 

Referent: Elise Frydensberg               

Hvinandekasser 
Allan Gudio foreslår, at arbejdsgruppen fremstiller 5-10 hvinandekasser, og hænger dem op ved 
Olsens Sø. Allan vil godt hjælpe med den rigtige placering – også i forhold til formidlingen i 
området. Kasserne skal opsættes inden februar 2015, og man kan finde tegninger af dem på 
nettet, eller man kan evt. henvende sig til Johannes Bang, der er ekspert i hvinandekasser. Blandt 
de tilstedeværende var enighed om, at det måtte være en opgave for Ole og Arne. Ole kontakter 
Arne, og de finder en dato, hvor alle interesserede kan møde op og bygge kasser. 
 
Fællestræf i Fugleværnsfonden 
Elise mindede om fællestræffet for alle Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, som i år afholdes den 
13. september i Saksfjed på Lollands sydspids. Det plejer at være et hyggeligt og spændende 
arrangement, og Elise opfordrede alle til at deltage. Indbydelse og nærmere information tilsendes 
på mailen. 
 
Nyt spændende projekt fra DN 
Mette fortalte om et nyt projekt arrangeret af DN, hvor man registrerer de dyr og planter, man 
ser. Man kan læse om projektet på www.biodiversitet.nu.  
 
Derefter var den officielle del af mødet forbi, grillkullene var blevet godt varme, og vi havde en 
rigtig hyggelig aften. 
 
 

Næste møde i arbejdsgruppen er torsdag den 4. september juni kl. 19.00 
  

Mange hilsener 
Elise 
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