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Fugleværnsfonden, den 15. marts 2013 

Referent:  Hanne Havemose               

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 

tirsdag den 11. marts 2013 
 

 

Til stede: Erik, Henrik, Leif, Lis, Mette, Michael, Olaf, Peter, Torben samt Elise Frydensberg fra 

sekretariatet (FVF). 

 

Afbud: Freddie, Jesper, Ole. 

 

I øvrigt manglede: Arne, Christian, Kirsten, Margit, Peter S. 

 

Elise startede med at byde Michael Holm velkommen i arbejdsgruppen, og vi tog så en lille runde, 
hvor hver enkelt fortalte om deres tilknytning til reservatet i Vaserne. I den forbindelse kom vi til 
at tale om, hvornår arbejdsgruppen egentlig blev stiftet, og Elise har siden fundet ud af, at det 
indledende møde fandt sted den 21.april 2001. 
 
Siden sidst 
Nogle entusiastiske folk fra rydningsgruppen har ryddet størstedelen af de arealer, der var udset til 
rydning. Frosten bevirkede, at man også kunne komme ud til de små øer i Olsens Sø, ligesom 
bredderne kunne få en ekstra tur. Flot arbejde! På arealet nord for pavillonen har kommunen 
ryddet en del af den tætte bevoksning, og det bliver dermed lettere at få fat i de resterende 
bjørneklo på dette areal. Samtidig bliver det spændende at følge hvilke ændringer, der kommer i 
floraen efter rydningen.  
 
Overvågning 
Peter C., Leif, Michael (og forhåbentlig også Margit?) vil gerne optælle ynglefugle i den kommende 
sæson. Sidste år var det blevet til ti ture i alt. Peter C. er tovholder og indkalder til turene. Der er 
foretaget vinterfugletællinger i Furesø og Farum Sø denne vinter under ledelse af Arne. 
 
Bekæmpelse af mink 
Gruppen forsøgte sig for nogle år siden med at fange mink i fælder, men uden held. Der er nu 
kommet nogle nye typer af fælder, som man kan låne af Naturstyrelsen. De er også behjælpelige 
med at aflive evt. fangne mink. Henrik har efter mødet henvendt sig til Naturstyrelsen og skriver 
følgende:   
 
”Jeg har her til morgen fået svar fra Uffe Strandby, der koordinerer minkbekæmpelsen på 
landsplan, og dernæst talt med Stephan Springborg (naturvejleder og vildtkonsulent for 
Naturstyrelsen, Østsjælland), der har ansvaret for indsatsen bl.a. ved Furesøen. Stephan blev 
faktisk rigtig glad for henvendelsen. De er ikke startet ved Furesøen endnu, men vil gøre det, når 
isen er væk. Han vil meget gerne have et samarbejde med Fugleværnsfonden/arbejdsgruppen 
herom. Stephan holder et møde om bekæmpelsen ved Furesøen, Farum Sø m.fl. lidt senere på 
foråret. Vi aftalte at han inviterer mig med til mødet.  
  
Jeg skriver lige til dig, når jeg får invitationen, i fald der er andre, der vil med.  
  
De råder nu også over klapfælder, der ikke skal tilses så ofte. Vi talte derudover om at udstyre dem 
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med sms-sender, så der gives besked, når fælden klapper. Klapfælderne skal placeres på 
flydeplatforme på vandet.” 
 
Så vi afventer i første omgang indkaldelsen til et møde. 
 
Multtoilettet 
Projektet er p.t. i offentlig høring, som slutter mandag den 18. marts. Såfremt ingen har gjort 
indsigelser, kan multtoilettet opsættes i løbet af foråret. Den nøjagtige placering skal fastlægges, 
ligesom der skal være en klar aftale med kommunen om pasning og drift af toilettet. 
 
Plancher 
Elise taler med Allan om hvilke plancher, der skal opsættes på de tomme pladser i pavillonen. 
Torben vil godt sørge for, at de bliver sat op. 
 
Bjørnebanden 
Mette sammenkalder Bjørnebanden pr. mail, når det er tid til at inspicere arealerne. 
 
Det kommende høslet 
Høslettet finder sted søndag den 30. juni. Kogræsserlauget  inviteres med, og Fugleværnsfonden 
vil arrangere et lille leslåningskursus på dagen. Leif videresender dato og invitation til 
kogræsserlauget. 
 
Kommende arbejdsopgaver 
Pavillonen skal gøres forårsklar, der skal ryddes op og  antallet af leer og høriver skal gøres op. 
Arbejdsdagen finder sted lørdag den 6. april kl. 10.00. 
 
Facebook 
Vi snakkede om at lave en lukket gruppe på Facebook, hvor man kunne lægge billeder ud etc. Hvis 
nogen har mod på at gå i gang med det, er det fint. 
 
Og så lidt fugl! 
Der blev også tid til lidt fugl. Blandt andet fortalte Peter, at to havørne har holdt til i Store Kalv og 
midt ude i søen i lange perioder. Spændende!! 
 
Tak for endnu et godt møde 
 
Elise Frydensberg 
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________________________________________________________________________________ 
 
Til kalenderen: 
 
Lørdag den 6. april kl. 10.00  Arbejdsdag 
 
Tirsdag den 7. maj  kl. 19.00 – 21.30 Aftenfuglestemmetur 
 
Tirsdag den 14. maj  kl. 19.00 – 21.30 Aftenfuglestemmetur – med bonus! 
 
Tirsdag den 21. maj  kl. 19.00 – 21.30 Aftenfuglestemmetur 
 
Tirsdag den 28. maj  kl. 19.00 – 21.30 Aftenfuglestemmetur 
 
Tirsdag den 4. juni  kl. 19.00 – 21.30 Aftenfuglestemmetur 
 
Torsdag den 6. juni  kl. 18.30  Planlægningsmøde 
 
Tirsdag den 11. juni  kl. 19.00 – 21.30 Aftenfuglestemmetur 
 
Søndag den 30. juni  kl. 10.00  Høslet 
 
Søndag den 30. juni  kl. 10.00  Naturblitz Vaserne 


