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Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Vaserne 
onsdag den 9. september 2009 

 
Tilstede: Erik C., Freddie B. A., Kirsten D., Lis V., Margit O., Mette A., Olaf  S., Ole J., Ove K., Torben 
K. og  Elise Frydensberg. 
 
Afbud: Aksel J., Christian R., og Peter C. 
 

Desuden manglede: Arne K-P., Jens Erik S., Jesper H., Mogens H. C. og Vagn T. 
 

Hvilende medlemmer: Bente K. C., Bill A., Henrik Z., Mariann T. 
______________________________________________________________________________ 
 
Vi mødtes i mødelokale 2 ved Birkerød Bibliotek og startede mødet med, at de forskellige 
undergrupper fortalte, hvad de havde udrettet siden sidst. 
 

Bjørnebanden  har  i denne sæson med stor succes høstet frugterne af mange års vedholdende og 
ihærdig indsats. Bjørnekløerne er så godt som udryddet på Fugleværnsfondens areal, og kun i 
pilekrattet er der nogle planter tilbage. Også på de omkringliggende områder er bekæmpelsen af 
bjørnekloen blevet forbedret, bl.a. gennem bedre afgræsning. Kogræsserlaugets køer kan ikke lide at 
spise bjørneklo, men lauget har taget ansvar for de bjørnekløer, der vokser i deres fold. På 
”vestbredden” fungerer afgræsningen godt, efter at pigtråden blev fjernet sidste år, og der er foruden 
kreaturer udsat en flok får. Stor ros og respekt for bjørnebandens arbejde. 
 

Hønisserne tog høslet en aften i starten af juli, og høet hænger stadig på Freddies hørytter på engen. 
Torben og Freddie sørger for, at det bliver brændt af hurtigst muligt. Olaf spørger rideklubben, om de 
næste år er interesseret i at hente høet, og Margit spørger kogræsserlauget om det samme. Hvis 
ingen af de to er interesserede må høet enten lægges i skovbunden eller afbrændes. Gruppen fandt, 
at  man næste år bør afprøve et nyt koncept, hvor høet slås en dag i weekenden, så der er mere tid – 
også til hygge. Dette tages op på forårsmødet. 
 

Fuglekassegruppen vil udarbejde en plan over de opsatte kasser. Gruppen skal i gang med at rense 
og efterse kasserne og dermed også registrere, hvilke kasser, der har været beboet. 
 

Rydningsgruppen skal på et senere tidspunkt i løbet af efteråret rydde træer og krat flg. steder: 1)ved 
høengen, 2) i udsigtstraceen ved pavillonen og 3) ud for bænken ned mod Olsens Sø. Nogle større 
fældninger, bl.a. i nordenden af Olsens Sø, indgår som en del af Mølleå projektet, det store EU-
støttede projekt, som kommunen har planlagt at gennemføre i anden halvdel af 2009. 
 

Mink ses jævnligt, og Erik har også set minkunger. Ove undersøger, hvad status er for skovdistriktets 
minkfælde-projekt. 
 

Pavillonen: Tre af de store plancher er meget afblegede og forventes udskiftet i løbet af vinteren. 
Arbejdsgruppen ser frem til en udskiftning, men synes ikke, at de gamle plancher skal tages ned 
allerede nu – det kan gøres, når de nye skal hænges op. Der er en del forskellige arbejdsopgaver i og 
omkring pavillonen, og det blev besluttet at afholde en arbejdsdag… 
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Søndag den 4. oktober kl. 10.00 
 
Flg. arbejdsopgaver udføres: 
 

• Der er hul i taget af brændeskuret. Ole køber ondolineplader og andet materiale til en 
reparation. 

• Døren til økobasen slæber mod gulvet. Torben medbringer en høvl. 
• Der skal renses mellem brædderne i gulvet i pavillonen. 
• Nogle af lågerne i børnehøjde mangler knopper. Ole køber. 
• Hjulet på anhængervognen er muligvis punkteret. Ole undersøger. 
• På arbejdsdagen går fældningsgruppen en tur og afmærker de træer og buske, der senere 

skal fældes. 
 
Alle medbringer selv kaffe, øl/vand og frokost på arbejdsdagen. 
 
 
 
Næste møde i arbejdsgruppen 
   

• Torsdag den 10. december 
 

Flere ytrede ønske om at se Christians billeder fra Antarktis på dette møde. Elise har kontaktet 
ham, og vi håber, at det kan lade sig gøre. 

 
 
 
Tak for et godt møde, og tak for jeres hjælp i Vaserne! 
 
 
Mange hilsner, 
 
 
Elise Frydensberg 
Direktør i Fugleværnsfonden 


