
 1 Referent: Maria Elisabeth Laursen 

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne  

Onsdag den 12. juni 2019  
  
Til stede: Christian, Freddie, Niels, Keith, Peter, Arne, Ole, Eva, Mette, Olav, Erik P, Erik C og Maria Elisabeth 

(MEL), fra sekretariatet.  

Afbud: Leif 

_________________________________________________________________________________________ 

Der var solskin, godt selskab, rørvagtler og kul på grillen til i Vaserne.  

 

 
Her sad dværgrørvagtlen  

Siden sidst  

Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde og et velkommen til Eva og Olav. 

 To plettede rørvagtler og specielt en dværgrørvagtel er lige nu det helt store trækplaster i Vaserne. 

Derudover er nattergalen tilbage og har sunget livligt i den seneste tid. Så nu er det ekstra relevant 
med indhegning af pilekrat. 

 Der kommer publikumstællere 8 steder, ved indgange, skjul/tårne. De bliver automatiske, og vi får 
adgang via hjemmeside, så vi kan følge med i data. 

 Ole (kvæg og fåreholder) er syg. Der er derfor kommet geder ud midlertidigt i stedet for får, og 
kvæget skulle forhåbentlig blive udsat snart. 

 Kommunen foretager skærmkapning af bjørneklo, formentlig i juni måned. Det blev diskuteret om 

dette muligvis er for tidligt, da planten kan lave en såkaldt ”panikblomst”, MEL snakker med 
kommunen. 

 MEL viderebringer stor ros for facebookgruppen Vaserne naturområde. Mette administrerer 

facebookgruppen, der under opfordring fra A. V. Jensens Fonde nu dækker hele Vaserne. Forsæt 

endelig med at dele billeder herinde, og opfordr gerne naturfotografer i området til det samme. 
Ligeledes vil FVF dele relevante ture etc. fra hovedsiden hvis muligt. 

 
Fra arbejdsgruppen:  

Der er afholdt 4 arbejdsdage siden sidste møde, samt opgaver ad hoc 

 Beskæring, rydning af stier, græsslåning, klargøring af redekasser, maling af skjul, rengøring af 
plancher osv. 

Fordeling af små praktiske opgaver: 

1. Græsslåning (Leif fortsætter gerne). 
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2. Bjørneklo-udrydning. Mette har passet hvervet i mange år, og fortsætter. 

3. Regelmæssig pudsning af vindue i fugleskjul, når de trænger. Olav meldte sig, mange tak for det! 

MEL sørger for, at han får en nøgle. Husk at lukke og låse vinduet til fotoskjulet, når det rengøres.  

4. Vedligehold af pavillon. Vinduer pudses og det værste edderkoppespind fjernes etc. (Erik C). 

5. Fuglekasser, Arne har lavet de kasser, der er hængt op og vedligeholder dem. Der hænger 6 stk. 

hvinandekasser lige nu. Hvis det er muligt, må der gerne hænges lidt flere op. Der blev dog snakket 

om, at det måske er sparsomt, hvor mange af kasserne der rent faktisk er blevet brugt. Arne vil 

sammen med redekassegruppen vurdere, om der skal og kan laves og hænges flere op. 

6. Opsyn med toilet og brochurer opfyldning (Erik P). 

7. Rengøring af toilettet. Arbejdsgruppen gør rent, når det er nødvendigt, eventuelt med en 
sprøjte/spuler – mange tak for det.  

 

Høslæt, rydninger og afbrændinger på høslæt-engen 

Det årlige høslæt er søndag den 11. august kl. 10. Mette står igen i år for indkaldelse og koordinering.  Peter 

Friis Møller fra GEUS kommer og deltager. Han giver intro til dem, der ønsker det. Medbring selv madpakke 
og drikkevarer. Emilie nævnte, at hun måske vil komme forbi. MEL er desværre i Azerbaijan.  

 

Trods engen slættes, løvfælder træerne på engen i en sådan grad, at de bidrager med et betragteligt førne-

lag, der både skygger og tilfører næring til engen. Kommunen vil derfor topkappe et par af egetræerne og 

efterlade dem som spættetræer. MEL giver besked om, hvornår dette udføres, så interesserede fra 

gruppen kan deltage. Det bliver det mest lige træ på engen, samt det midterste mellem de 3 på række, der 

ryger. Det kommer først til at ske til efterår/vinter, så det løv, der p.t. ligger på engen, rives sammen og 
placeres i skovbrynet ved en arbejdsdag (se skema nederst).  

 

Høslættet i år rykkes lidt op af engen, så det primært foretages på de tørre arealer. Gerne også helt henne 

ved brombærkrattet, hvis det kan nås og er muligt. Der bliver ryddet lidt i brombærkrattet, men om det 

sker før høslætdagen, er ikke sikkert. Det fugtige ”gryde”- område slås ikke og vil i stedet forsøgsvis blive 

afbrændt af kommunen i marts 2020, hvis det er muligt ift. vejret.  

Det der rives sammen af førne, samt materiale fra høslættet placeres så langt ud mod vejen som muligt. Så 
sender kommunen en traktor ned og henter (MEL kontakter dem ang. afhentning).  

 

Fugleskjulet 

Skjulet er malet mørkt indvendig, det ser fantastisk ud, stærkt arbejde!  

 

Der er problemer med dørene, som ikke lukker ordentligt, specielt yderdøren. Denne har kun 2 hængsler, 

men der burde have været 3. Arne spørger tømreren til råds – tak for det. 
  

Det blev drøftet, om den inderste dør måske skulle have et forhæng. I det nye observationsskjul på 

Langeland, er der et sort gummistrimlet gardin ved indgangen. Sådan et kunne måske sættes op ved/eller i 

stedet for den inderste dør. MEL undersøger nærmere og måler op, og arbejdsgruppen kan hænge det op. 

Der findes en udførlig manual til hvordan på deres hjemmeside, som MEL kan sende.  

 

Cylinderlåsen til ruden i skjulet har givet op, og der skal købes en ny - uden ændring af nøgler. 

 

Det er før forsøgt at forhindre folk i at gå ud langs bredden ved at grave ned på siderne af gangbroen. 

Ligeledes har arbejdsgruppen forsøgt at lægge grenbunker ud uden held. Det blev drøftet, hvor mange der 

egentlig går ud langs med siderne. Gruppen har ikke set særlig mange, så måske er problemet ikke så stort. 
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I forlængelse af snakken om et muligt hegn ud fra begge sider af skjulet, foreslår arbejdsgruppen, at et 

sådant rækværk kunne laves med en spalte til fotografer. 

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at kommunen har planer om at vælte en ellestamme ud fra 

bredden af Olsens Sø. Den skal lægges ud foran skjulet som siddepind. 

Høslæt 2020 

Vi fastsætter dato for sensommerslæt 2020 til julemødet.  

 

Kommende opgaver og arbejdsdage 

 Løbende bekæmpelse af bjørneklo (Mette topkarper når nødvendigt) 

 Høslæt på høslæt-engen 

 Rive førne på høslæt-engen 

 Der skal sættes ny cylinderlås i skjulets rude 

 Ophæng af nye plancher og insekthotel (når det kommer) 

 Beskæring af grene ved naturrum 

 Generel rydning af stier og nedfaldne grene 

 Opsætning af fuglekasser. Gerne flere redekasser til hvinand nær fotoskjulet. 

 

DATOER TIL KALENDEREN 

Kommende arbejdsdage og arbejdsgruppemøde 

Dato  Tidspunkt    Kommentar  

Søndag 11. august Kl. 10 Høslæt  Mette sender mail herom 

Aftales internt af 

redekassegruppen  

Kl. 10 Arbejdsdag Redekasserengøring og ophæng af nye 

Søndag 10. november Kl. 10 Arbejdsdag Rive høslæt-eng 

Mandag 9. december  Kl. 18-21 Arbejdsgruppemøde Juleknas –MEL booker lokale (Birkerød bibliotek) 

 

Ture i Vaserne 

Der er ingen planlagte ture i Vaserne sensommer og efterår. Efter gruppens ønske vil fremtidige ture 

fremover fremgå i referatet.  

 

Eventuelt  

Intet 

 

Grill 

Kullene var stadig varme, pølserne og vegetardellerne gode og vi fik lækker salat, brød og masser af kage   

 

Tusind tak for et godt møde og på gensyn 

Maria 


