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Fugleværnsfonden, den 19. september 2012 

Referent:  Hanne Havemose               

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 

tirsdag den 18. september 2012 
 

 

Til stede: Aksel, Arne, Henrik, Kirsten, Leif, Margit, Mette, Olaf , Peter C., Torben samt Elise 

Frydensberg og Hanne Havemose fra sekretariatet (FVF). 

 

Afbud: Freddie, Jesper, Lis. 

 

I øvrigt manglede: Christian, Erik, Ole, Peter S. 

 

Elise havde selskab af Hanne, den nye sekretariatsmedarbejder i Fugleværnsfonden. Hun 
varetager diverse sekretariatsopgaver også for arbejdsgrupperne i reservaterne, heriblandt 
udsendelse af foldere, referater mm.  
 
DOF Nordsjælland 
Elise indledte mødet med at byde velkommen til de fire medlemmer af bestyrelsen fra DOF 
Nordsjælland, som var mødt op. DOF Nordsjælland har fået tildelt yderligere tre kommuner inkl. 
Rudersdal (og dermed Vaserne) ved deres sidste generalforsamling i februar. De er derfor 
interesserede i at høre om arbejdsgruppens aktiviteter og at informere om deres eget arbejde 
samt at drøfte et evt. samarbejde.  
 
Bjørnebanden 
Mette redegjorde for arbejdsgruppens arbejde i Bjørnebanden, som de sidste 11-12 har 
bekæmpet bjørneklo med stor succes: der er kun et enkelt kriseområde tilbage (ved siden af 
Fabians grund), som inspiceres jævnligt. 
 
Optællingsture 
Peter har optalt ynglefugle i Vaserne på 10 optællingsture i foråret sammen med Margit og Leif.  
Arne fortalte om sine caretakerture primært ved Furesø og Farum Sø, hvor de er en gruppe på 8 – 
10 stykker, som tæller rastende fugle på faste tidspunkter. Arne efterlyser interesserede, der er i 
besiddelse af et teleskop til at tælle også i Vaserne på følgende datoer kl. 9.30: 
14. oktober, 18. november, 16. december (2012) samt 20. januar, 17. februar, 17. marts, 14. april 
(2013). Eventuelle interesserede kan kontakte Arne Kølbæk Pedersen på akoelbaekp@post.tele.dk 
eller Jan Smidt på j.smidt@pc.dk og give besked om hvilken datoer de vil/kan deltage.  
Udgangspunktet for fugletællinger i Vaserne findes i FVFs overvågningsprogram, som ligger på 
hjemmesiden (for Vaserne, se s.20).  
 
Fuglestemmeture i Vaserne 
Allan er glad for deltagelsen fra arbejdsgruppen på sine fuglestemmeture i Vaserne. Han spørger 
desuden, om der er nogen, der vil overtage nogle ture? Interesserede kan kontakte ham på 
allan.nielsen@dof.dk. 
 
Bistader 
En familie har kontaktet Elise med henblik på at opstille et eller to bistader i reservatet. Det var 
der generelt positiv stemning for, dog i første omgang som en afgrænset 2-årig forsøgsordning. 
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Torben foreslog en placering ved høsletengen til venstre, når man kommer fra pavillonen.  
Elise meddeler familien, at FVF er positive over for idéen som forsøgsordning, og at de kan 
kontakte Mette med henblik på opstilling og placering. Der var enighed om maksimum to bistader 
med neutral/naturligt udseende. 
 
Multtoilet 
Sagen om opstilling af et multtoilet er nu i fredningsnævnet og derfor stadigvæk i spil og under 
sagsbehandling. 
 
Rundvisninger i reservatet 
Til orientering har FVF taget en principiel beslutning vedrørende frivillige rundvisninger i 
reservaterne. Dette er for at skabe en ens praksis i alle reservater. Frivillige rundvisninger/ture 
gennemføres som alt andet frivilligt arbejde i reservatet, og en eventuel betaling for rundvisningen 
vil derfor fremover gå til FVF. Dette gælder dog ikke de symbolske gaver (som rødvin mm.). 
 
Pavillon 
Torben har slået græs omkring pavillonen rigtig fint.  
Olav fjerner spindelvæv og sørger for at ’festivalstolen’ er klappet sammen og anbragt under 
pavillonen inden lørdag den 22. september. 
 
Den hvide jolle i Olsens Sø 
Torben, Arne og Henrik fjerner jollen, som har ligget længe i Olsens Sø. Den afleveres som 
hittegods til politiet. 
 
Kommende opgaver 

 De nye folderkasser afhentes og sættes op ved pavillonen (Torben) 

 3 – 4 stk. ahorn skal fældes langs fårefold (Elise sender detaljeret kort til Torben) 

 Tagrender og gulv i pavillonen skal renses (Torben kontakter Ole vedr. kompressor) 

 Grafitti i bålhus fjernes 
 
 
Tak for endnu et godt møde! 
 
De bedste hilsener 
Elise Frydensberg 
Direktør i Fugleværnsfonden 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Til kalenderen: 
 
Søndag den 4. november kl. 10.00 Arbejdsdag (FVF sender reminder ud) 
 
Mandag den 10. december kl. 19.00 Arbejdsgruppemøde 
 
 
 


