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Fugleværnsfonden 

Referent:  Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 

onsdag den 7. december 2016 
 

 

Til stede: Torben, Freddie, Christian, Erik P., Mette, Arne, Ole, Bjarne, Leif, Niels og Marie-Louise fra 

sekretariatet (M-L). 

 

Afbud: Peter, Margit, Kurt, Erik C., Peter, Jan, Christina 

 

I øvrigt manglede: Lis  

Med juleknas og levende nisselys blev mødet afhold i Administrationshuset i Birkerød. En særlig 

velkomst til Niels Kamp, som er ny i gruppen. 

 

1/Siden sidst/udførte opgaver i Vaserne 

 

-Høslet, Mette meddelte at det gik godt, og at kommunen hurtigt havde afhentet det afslåede 

materiale. 

-Der er ikke gået mink i fælden i 2016, fælden står pt ved det bræddehegn som går ud i Olsens Sø. 

-Leif deltog på vegne af FVF i folkemødet i Rudersdal Kommune. Det kom der bl.a. 2 fine artikler 

ud af. 

-Indvielsen af de nye publikumsfaciliteter sammen med kommunen og AVJNF gik godt, og en 

række gruppemedlemmer deltog, og var en uundværlig hjælp. Anders Skov direktør i AVJNF havde 

store roser til den frivillige arbejdsgruppe i sin tale. (se billede fra dagen herunder) 

-Skjulet i Olsens Sø er justeret i gulvhøjden, og vinduet er låst fast. For at undgå at insekter kravler 

ind i skjulet, undersøger gruppen om man kan montere et insektnet. For at forhindre at fårene skulle 

finde på at gå ind i skjulet, undersøges det om man kan sætte en fjedre på døren, så den lukker af sig 

selv. 

-Jan Skovgaard har slået græsset rundt om Naturrummer hele sommeren. 

-Arne og Peter står fortsat for overvågningen. Husk at indtaste bearbejdede ynglepar til DOF basen. 

-Diverse beskæringer, rydninger, bekæmpelse af Bjørneklo, og begrænsning af Brombær er udført. 

-Christian har afholdt en succesfuld tur i Vaserne for en større gruppe lærere fra Bidstrup Skole. 

-Kommunen har rengjort ”multlokummet”. 

-Toppen af Fabians væltede Asketræ, tager gruppen sig af (aftale mellem Ole F. og Torben) 
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Fugleværnsfonden 

Referent:  Marie-Louise Olsen               

 

2/ Nyt fra Fuglenes Hus (M-L) 

 

-Fugleværnsfondens 50 års jubilæum har stukket sig over hele 2016, det er gået forrygende godt. 

- Fonden har i efteråret 2016 modtaget en rekord stor arv på 15 mio. Pengene skal bruges til opkøb 

af jord. 

-Fuglenes Hus gennemgår pt. en renovering af kontormiljøet. 

 

3/ Planlagte opgaver 

 

-Peter og Arne fortsætter deres overvågning med indtastning i DOF basen. 

-Vegetation/vedplanter på holme i Olsens Sø skal skæres ned, da det er meget tvivlsomt om der 

kommer nok frost/tyk is, så sejles der ud til holmene. 

-Fortsat rydning af Brombær. 

-Isfuglepind foran skjulet i Olsens Sø. Koordiner med Allan. 

-Bekæmpelse af Bjørneklo 

-Taget på den gamle brønd vedligeholdes efter behov. 

-Isfuglekasse. Koordiner med Allan. 

-Løbende beskæringer og tyndinger. 

-Høslet (tovholder Mette)  

 

Datoer for Arnes fugletællinger: 

18.12. 

15.1. 

12.2. 

12.3. 

(hvis man ønsker at deltage kan man ringe til Arne på 28661466) 

 

4/ Evt. 

 

Leif fik ok til at sætte et bistade op på høengen (i hjørnet). 

 

5/ Datoer for arbejdsdage starter alle kl. 10.00: 

 

Lørdag den 14. januar 

Søndag den 26. februar 

Lørdag den 25. marts 

Søndag den 23. april 

Søndag den 18. juni Høslet 

 

Næste gruppemøde onsdag den 7. juni kl. 18:00 med spisning 

 

Tak for et godt møde, hyggeligt at være hos jer igen. 

 

GOD JUL & GODT NYTÅR 

 

Hilsner fra Marie-Louise 

 


