
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 
torsdag den 8. december 2005 

 
Tilstede: Christian, Erik, Freddie, Henrik Z, Lis, Mette, Olaf, Peter, Torben og Elise. 
 
Der var afbud fra: Arne, Bente B, Bente K C, Bill, Gerda, Jens, Jesper, Margit og 
Mariann. 
 
Desuden manglede: Henrik H, Mogens, Niels og Ole. 

…………………………………. 
 
Vi mødtes i det gode lokale, Galleriet, på Mantziusgården, og julestemningen indfandt sig 
øjeblikkeligt, da to stearinlys kom på bordet sammen med en masse guf. Da Lis' kaffekop 
pludselig begyndte at spille "Glade Jul", var ikke et øje tørt, og vi var klar til at gå i gang 
med mødet! 

Elise havde en hilsen med fra Allan: Der er nye eksemplarer på vej af de store plancher, 
som er blegede af lyset. De er p.t. i trykken og forventes at være klar til ophængning midt 
i januar. Torben og Olaf tilbød at hjælpe med dette. Vi snakkede lidt om, hvorvidt 
plexiglas med UV-filter kunne forhindre, at plancherne blegede så hurtigt. Elise har siden 
spurgt Allan om dette, og det viser sig, at de nye plancher er indkapslet i et UV-filter, 
således at der ikke skulle være farvetab de næste 5 år! 

Allan har dette efterår afholdt to ture for bedsteforældre og børnebørn i Vaserne. De har 
været både velbesøgte og vellykkede, så dette koncept gentages til næste år. Allan 
overvejer at lave et natligt arrangement på Fuglenes Dag. Ideen er, at folk skal komme 
med det sidste tog til Holte, dvs. toget kører fra København H. kl. 0.47 og er i Holte kl. 
1.15. Man går så rundt i Vaserne og tager det første tog hjem fra Holte kl. 6.15 søndag 
morgen. Gruppen syntes, det var en god idé, og ingen havde oplevet ubehagelige episoder 
med de sene tog - på denne "Nordsjællands pæne linie". Det blev foreslået, at man kunne 
tage det næstsidste tog (hvis der nu igen var problemer med togene) og at man kunne 
opfordre folk til at sætte sig i samme vogn. Man kunne også servere en gang suppe ved 
pavillonen, så gruppen fik lidt varmt når de ankom. 

Tømrermester Hans Meilstrup har tre små bænke klar til at blive opstillet inde i 
pavillonen. Vi venter med at få dem leveret til foråret. Til den tid skal der findes en form 
for tyverisikring af dem. 
 
Arne har ikke rettet mejsekassen op endnu, men gør det. Mette har ikke fået undersøgt 
pigtrådshegnet ved Olsens Sø, men gør det. Søren Hansen fra FVFs sekretariat har ikke 
fået kigget på ynglefugletællingerne endnu på grund af sygdom - og så var der vist ikke 
flere dårlige samvittigheder ......... 
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Erik fortalte om årets caretaker-optællinger ved Furesøen. Der er endnu ikke mange 
fugle, da de først plejer at komme, hvis dele af søen lægger til med is. Så kan man bl. a. se 
mange toppede lappedykkere, og det er også sket at en nordisk lappedykker er dukket op. 

I år har selv de almindeligste fugle ved Furesøen - eksempelvis gråand, toppet 
lappedykker og grønbenet rørhøne - ikke fået unger på vingerne. Man mener at det 
skyldes de mange mink som har spredt sig ud i Mølleå-systemet. Statsskovvæsenet 
tilbyder gratis lån af minkfælder, som man kan opstille på sin ejendom. De skal tilses 
morgen og aften - og hvis der er mink i fælden, skal man ringe til nogle lokale jægere, 
som så kommer og afliver dem. Mette vil undersøge tilbuddet nærmere. 

Lis havde fundet et helt fantastisk website om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo - på 
www.giant-alien.dk. Det er et EU-støttet projekt, og adskillige kloge mennesker fra 
adskillige europæiske lande har deltaget i projektet. På sitet er der et link til Frederiksborg 
Amts hjemmeside om registrering og bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Her kan man bl.a. 
se et kort over Vaserne, med samtlige registrerede fund af planten - hvor forskellige farver 
indikerer, hvorvidt bekæmpelse har fundet sted. Registreringen i Vaserne er mangelfuld 
og Bjørnebandens store indsats fremgår ikke af kortet. Bjørnebandefører Mette finder ud 
af, hvordan gruppens registreringer og arbejdsindsats kan komme ind på kortet. 

Arbejdsdagen den 8. oktober var vellykket. De to borde/bænkesæt fik en gang linolie, 
og det viste sig, at det ikke var nødvendigt at sætte nye låsebeslag på brændeskuret. På det 
kommende høeng-areal havde gruppen fjernet opvækst af bl.a. hindbær, samt grene og 
stød. Desuden var nogle af træerne mod nord blevet fældet, men gruppen havde været i 
tvivl om, hvor meget der skulle fældes, og havde derfor - fornuftigt nok – kun taget de 
træer, som de var helt sikre på skulle lægges ned. En bænk oppe på bakken var også 
blevet kreeret, og herfra er der efter sigende en fin udsigt. Elise lovede, at der vil komme 
nogle retningslinier for plejen af både høeng-arealet, og det areal hvor den tidligere 
granplantage lå.  

De nye folderkasser er endnu ikke blevet opsat. Torben henter dem på Vesterbrogade 
sammen med en kasse vinterfoldere - som ifølge Mariann tilsyneladende bliver revet væk. 

Til sidst var der juuuulequizzz. Elise medbragte en - meget svær, var der enighed om - 
"tipskupon" med 13 spørgsmål om FVF. Henrik Z vandt julepræmien: En flettet pilekurv 
med fuglefoder i, lige til at hænge op. Til næste møde må vi så høre, om skaderne løb med 
det hele. 

Og så var det tid til at gå ud i mørket og hver til sit.  
Tak for et godt møde og tak for Jeres store indsats! 
 
 
Referent: Elise 
 


