
 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 

tirsdag den 14. marts 2006 
 
Tilstede: Arne, Bente, Christian, Erik, Gerda, Lis, Mette, Mogens, Ole, Torben og Elise. 
 
Der var afbud fra: Bente, Freddie, Jesper, Margit, Mariann, Olaf og Peter. 
 
Desuden manglede: Bill, Henrik, Henrik, Jens Erik og Niels. 

…………………………………. 
 
Vi mødtes endnu en gang omkring bordet i "Galleriet" på Mantziusgården, og Lis havde 
endnu en gang bagt en rigtig dejlig kage, som hurtigt blev indtaget - ledsaget af diverse 
småkager. Vi fik samtidigt budt Ole velkommen tilbage i arbejdsgruppen efter et par års 
pause. 
 
Elise og Søren har kontakt til en høeng-ekspert fra Grib Sov. Han har lovet at tage med ud 
i Vaserne og vurdere det kommende engstykke ved hjørnet af Vasestien og Furesøstien - 
så vi får det grebet rigtigt an fra starten. De rigtige træer og buske skal ryddes, og de høje 
urter skal slås på det rigtige tidspunkt og den bedst mulige måde. Det var aftalt at mødes 
den 9. februar, men ak .... det hele var sneet til da dagen oprandt, så mødet er foreløbig 
udskudt. Når en ny mødedato er fundet, sender Elise besked ud til gruppen, så de, der har 
mulighed for det, kan deltage. 
 
En anden FVF-arbejdsgruppe havde efterlyst nogle små skilte til at sætte på tøjet, så 
besøgende kunne se, at man "tilhørte" Fugleværnsfonden. Det giver også en større 
autoritet, hvis man møder folk, der lufter løse hunde eller lignende. Fugleværnsfondens 
sekretær, Jørgen Wikkelsø, havde derfor fremstillet nogle fine skilte med vibelogo og den 
pågældende arbejdsgruppes navn. Elise uddelte Vaser-gruppens skilte. Der er plads til, at 
man kan skrive sit navn på skiltet, hvis man har lyst til det. 
 
Selv om det lige nu er svært at forestille sig, varer det ikke længe før kæmpe-
bjørnekloen spirer op af den frosne jord, og Bjørnebanden må rykke ud med macheter og 
hakkejern. Bjørnebanden mødes på mandage kl. 17 (se kalender bagest) - og byder nye 
frivillige hjerteligt velkommen. Arne efterlyste en mere strategisk plan for bekæmpelse af 
bjørneklo i hele Furesø-området, og foreslog, at man prøver at påvirke politikerne i flere 
kommuner til at prioritere bekæmpelsen i en samlet indsats. Der var enighed i gruppen 
om, at det var en god ide, men at det var en for stor opgave for arbejdsgruppen, og at et 
forum af de forskellige DN-Lokalkomiteer ville være mere oplagt. Arne skriver et udkast 
til brev og kontakter Bill med henblik på et samarbejde på tværs af kommunegrænserne. 
 
Mette havde været ude og tjekke kreaturhegnet øst for Olsens Sø, og det ser ud til, at 
man godt kan fjerne det gamle pigtrådshegn, vist nok næsten uden at køerne kan løbe ud! 
Hun ringer selv til Troels Karlog fra amtet og fortæller om de nærmere detaljer, som ikke 
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står helt klart for referenten. Formålet er at få køerne til at græsse i et område med mange 
bjørneklo, et område som de for tiden ikke kan komme til, på grund af et gammelt 
pigtrådshegn. 
 
Arbejdsgruppen i Gundsømagle Sø har modtaget Roskilde Amts miljøpris på 10.000 kr. 
Hvis nogen får nys om en tilsvarende pris i Frederiksborg Amt, vil Elise gerne høre om 
det. 
 
På sidste møde talte vi om de problemer vilde mink giver i hele furesøområdet, hvor 
ingen ællinger kom på vingerne sidste år. Mette har siden talt med en skovfoged, som har 
med bekæmpelse af mink at gøre. Der er ved at blive udviklet en ny slags fælde, som 
sender en SMS når minken er gået i fælden! Fælderne koster ca. 2.500 kr. pr. stk. og der 
skal være en sikret afsætning på 200 fælder, hvis de skal færdigudvikles og sættes i 
produktion. Skov- og Naturstyrelsen har ikke penge til dette. Elise vil undersøge 
mulighederne for en finansiering. 

Flere fra arbejdsgruppen havde set mink i Frederikslund Skov, og Mette havde også talt 
med den lokale skovfoged Valentin, om muligheden for at opsætte minkfælder her og på 
Fugleværnsfondens område. (Og her kom Erik så med en bemærkning om, at Holte er den 
by i hele landet, hvor der er flest mink - hvis man tæller dem i skabet med!) Skovfogeden 
stiller gratis fælder til rådighed, og kommer og skyder minken, når den er gået i fælden. 
Fælderne skal tilses to gange i døgnet, og man skal skrive under på at overholde dette. 
Minken lokkes i fælden ved at man drypper noget mink-urin i den, men labre larver, lidt 
fjer og røget makrel skulle efter sigende også virke godt! Fælderne behøver ikke at stå 
åbne hele tiden, og opgaven med tilsyn vil være overkommelig, hvis man laver en 
vagtplan. Der var i første omgang enighed om en forsøgsperiode på 3 måneder.  

Vagtplanen udarbejdes lørdag den 18. marts kl. 8.00 (bemærk det tidlige tidspunkt!) hos 
Mette på Birkebakken 14, 2840 Holte, hvor alle interesserede er velkomne.  
 
I anledning af DOFs 100 års jubilæum har Allan planlagt et projekt, der hedder "100 ture i 
100-året". Planen er at arrangere flere ture end normalt i fugleværnsområderne, for at 
markere DOFs jubilæum. Allan, der foreløbig er oppe på 50 ture, havde bedt Elise spørge, 
om nogle i Vaser-gruppen har tid og lyst til at arrangere en eller flere ture/andre 
arrangementer. Gruppen - og især Gerda og Bente - overvejer sagen til næste møde.  

Christian spurgte, om Allan havde droppet natturen på Fuglenes Dag - og det har Allan, 
da han har en tur på Langeland samme dag. Hvis andre i arbejdsgruppen har lyst til at 
overtage denne tur - der plejer at være velbesøgt - er de meget velkomne til at kontakte 
Allan, der så vil sørge for annoncering. 
 
Mogens vil gerne foretage ynglefugletællinger igen i år, og vi regner med, at også 
Freddie er med på holdet. Der må meget gerne melde sig flere. Ring til Mogens, hvis du er 
interesseret i at deltage! Christian er ude at rejse den næste måned, men når han er 
hjemme igen i slutningen af april, deltager han i ungdomsgruppens fuglestemmeture en 
gang ugentlig, og vil her skrive sine observationer ned. Elise meddelte, at Fugleværns-
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fondens sekretariat desværre ikke kan tilbyde hjælp til optællingerne, idet Søren ikke har 
tid nok til dette. 

Arne fortalte om vinterfugletællingerne på Furesøen. Christian, Erik, Mogens, Margit og 
Arne har optalt fugle på hele søen (blandt andet ved hjælp af mobiltelefon) en gang om 
måneden i perioden oktober - april. Den 15. januar blev der observeret 1500 toppede 
lappedykkere, 3200 troldænder, 2000 blishøns og 23 store skalleslugere. 
 
Mariann havde bemærket, at det efterhånden var svært at læse bogstaverne på vores skilt 
ved pavillonen, og foreslog, at hun malede bogstaverne hvide, hvilket gruppen fandt var 
en god ide. 
 
Elise havde medbragt nogle billeder af et såkaldt bålhus, som kunne bygges over 
bålstedet, På denne måde kan en skoleklasse sidde i tørvejr omkring bålet, når det regner. 
Et sådant bålhus kunne måske også "forhindre" de gentagne brandskader på pavillonens 
gulv, idet folk i stedet kunne grille/tænde bål i bålhuset. Der skal søges en masse 
tilladelser til at opføre et sådant bålhus, og hvis vi får tilladelserne, skal der søges om 
penge til det, så det bliver ikke opført i morgen. Arbejdsgruppen syntes imidlertid det var 
en god idé, så Elise arbejder videre med sagen. Torben og Arne kom i denne forbindelse 
til at tænke på, om de har en "hænger" med hensyn til bygning af et såkaldt multlokum. 
De vil ved gennemlæsning af tidligere referater prøve at få afklaret dette. 
 
Torben spurgte til de nye plancher, som skulle være kommet. Elise har efterfølgende 
fundet ud af, at 4-5 af de store plancher står klar i kælderen i Fuglenes Hus! Torben vil i 
øvrigt ved lejlighed hente nogle af de nye folderkasser på Vesterbrogade, så måske kan 
han tage plancherne med ved samme lejlighed! 
 
Lis fortalte, at hun havde været til et arrangement i Holte Bio, hvor bl.a. en polsk film ved 
navn "Med næb og klør" blev vist. Filmen var utroligt spændende og Lis anbefalede at 
DOF prøvede at leje den i forbindelse med et eller andet arrangement. Filmen kan lejes 
hos www.naturama.dk. 
 
Til sidst blev der aftalt en arbejdsdag søndag den 23. april kl. 10.00. På programmet 
står opsætning af plancher, rensning af tagrender, opsætning af folderkasser og almindelig 
forårsoprydning i skur og økobase.  
 
Og så var et hyggeligt og konstruktivt møde slut. Det bliver spændende at se, om Mette og 
Lis har fået minkkraver syet på jakken næste gang vi ses! Tak for et godt møde og tak for 
Jeres store hjælp i Vaserne. 
 
Referent: Elise 
 


