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Fugleværnsfonden 

Referent:  Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 

Onsdag den 7. juni 2017 
 

Til stede: Erik P., Erik C., Freddie, Leif, Mette, Niels, Ole og Marie-Louise fra sekretariatet (M-L). 

Afbud: Christian, Arne, Torben, Peter 

I regn og blæst smager grillmad bedst, så på trods af ret så dårligt vejr holdt vi et hyggeligt grillmøde i 
bålhytten. Tak for de lækre sager I havde medbragt til buffeten! 
 

 

1/Siden sidst/udførte opgaver i Vaserne 
Fra Fuglenes Hus: 
M-L indledte med at fortælle, at der er tiltrådt en ny biologisk medarbejder i Fugleværnsfonden, nemlig 
Jørn Dyhrberg Larsen. Jørn har tidligere været ansat i DOF, og er derfor kendt af mange frivillige og i 
Fuglenes Hus på Vesterbrogade. Gruppen møder Jørn ved det kommende høslet. 
 
Fra arbejdsgruppen: 

 Træer på høengen stammet op 
 ”Multtoilet” rengjort 
 Brænde ordnet 
 Græsset slået ved naturrummet 
 Vinduet i skjulet vasket 
 Håndtag i skjulet udskiftet 
 Pil og birk skåret ned på øerne i Olsens Sø  
 Forsøg med at opsætte isfuglepind foran skjulet. Forsøg gentages… 
 Fugleovervågning og indtastning i DOFbasen 
 Brombær holdt nede 

 
2/Publikumsfaciliteter 
Arbejdsgruppen har en hel del faciliteter som tilses og vedligeholdes, herunder fugleskjul, formidlingsbro, 
naturrum, bålhytte og redskabsskur med brændeskur. Grundet faciliteternes relativt unge alder, går det 
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fint. Toilettet og ruden i skjulet er det som kræver mest lige pt. Kommunen sender gerne et 
rengøringsfirma ud til toilettet, når det trænger, de kan dog ikke komme ud akut. Gruppens medlemmer 
melder til M-L, når der observeres et behov.  M-L bestiller tømning (ikke rengøring) af kugletanken til 
toilettet, så det ikke bliver fyldt hen over sommeren. 
 
3/ Græsning 
Det er kommunen, som står for græsningen i Vaserne og har kontrakt med kvægejer Ole. I år er der 
kommet kvæg og geder ud, fårene mangler, derfor går der nu geder i ”fugleskjulfolden” overfor 
høsletengen. Mette har observeret, at kvæget ikke er gået på bjørneklo på vestbredden af Olsens Sø, M-L 
snakker med kommunens driftsfolk. Mette fortsætter som tovholder på bjørneklo. 
 
Græsningslauget (vores naboer) kører fint, 2 af arbejdsgruppens medlemmer er også medlemmer af 
græsningslauget. Der er et af vores træer, som er væltet ind til dem (lige bag ved redskabsskuret), det bør 
fjernes. 
 
4/ Det årlige høslet søndag den 18. juni kl. 10.00 
Mette er tovholder på denne arbejdsdag, og beder jer om at huske følgende: arbejdshansker, drikke, 
madpakker. Hvis I selv har leudstyr, I hellere vil bruge end reservatets udstyr, gør I naturligvis bare det. 
Mette har kigget til leerne og andet tilhørende høsletudstyr, og det ser fint ud. 
 
Jørn som er ny biologisk medarbejder hos Fugleværnsfonden, kommer forbi og filmer jer. Filmen skal 
bruges til Facebook og hjemmeside og omhandle jer frivillige og høslet med le. 
 
Hvis der er én som vil stå for at medbringe kage, ikke nødvendigvis hjemmebag, men evt. noget lækkert fra 
bageren, så send endelig kvitteringen til M-L, så refunderer Fugleværnsfonden beløbet. 
 
Hvis man ikke kommer til hødagen, så bedes man skrive eller ringe til Mette (4030 6685) og meddele dette. 
Hvis Mette ikke hører noget fra de enkelte af jer, så regnes der med, at I kommer :o) 
 

 
 
5/ Planlagte opgaver resten af 2017 

 Høslet pkt. 4 (tovholder Mette). 

 Slåning af græs omkring naturrummet (tovholder Jan S.). 

 Væltet træ bag skuret fjernes. 

 Peter og Arne fortsætter deres overvågning med indtastning i DOFbasen. 

 Fortsat rydning af brombær. 

 Isfuglepind foran skjulet i Olsens Sø. Koordinér med Allan. 

 Bekæmpelse af bjørneklo (tovholder Mette). 

 Taget på den gamle brønd vedligeholdes efter behov. 
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 Vindue i skjul holdes ren. 

 Løbende beskæringer og tyndinger efter aftale med M-L. 1-2 træer rundt om den flotte gamle tjørn 
mangler. Tjørnen har godt af lys og plads. 

 Tagrender på naturrummet renses. 
 
Torben indkalder til 2-3 arbejdsdage via Doodle.  
 
6/ Evt. 
Leif fik OK til at sætte et bistade op på høengen (i hjørnet). 
Mette har observeret, at der er kommet en hel del kodriver dér, hvor der før kun var bjørneklo! 
Peter og Mette har måske hørt en nattergal i Vaserne efter mange års fravær på lokaliteten. 
 
Næste gruppemøde er mandag den 4. december kl. 19.00 med julegodt. Torben booker Birkerød 
bibliotek som vanligt. 
 
Tak for et hyggeligt møde. 
 
GOD SOMMER! 
 
Hilsner fra Marie-Louise 
 
 
 


