Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Vaserne
mandag den 8. marts 2010
Tilstede: Aksel J., Arne K-P., Kirsten D., Mette A., Olaf S., Ole J., Ove K., Torben K. og Elise Frydensberg.
Afbud: Erik C., Freddie B. A., Leif M-H., Lis V., Margit O., Mogens H. C., Peter C., Vagn T.
Desuden manglede: Christian R., Jens Erik S., Jesper H.
Hvilende medlemmer: Bente K. C., Bill A., Henrik Z., Mariann T.

	
  
	
  

Vi startede med at snakke om de store områder, der var blevet ryddet i Vaserne i forbindelse med EU
Life-projektet. Der var almindelig enighed om, at det havde ændret området til det bedre, og alle er
spændte på, hvordan Vaserne vil tage sig ud efter løvspring. Det er hensigten, at de ryddede områder
skal afgræsses eller slås med le, så de ikke gror til igen.
Den hårde frost i denne vinter har givet mulighed for at færdes på nogle steder, som ellers er svært
tilgængelige, og rydningsgruppen har været i gang. Elise fremviste et billede, som en af Allans
naturvejlederkolleger havde taget fra Olsens Sø, hvor man så tusindvis af karusser, som gispede efter
luft i en ca. 2 x 2 m stor våge. Få dage efter var vågen lukket til, så når isen er væk, kan det blive
spændende at se, om de alle er døde.
Vedr. pavillonen, så vil Elise bede Hans Meilstrup om at udskifte det nuværende gelænder. Flere
nævnte, at der driver vand ned på undersiden af taget, og at noget tyder på, at der skal nyt tagpap på
taget. Elise beder Hans om at se på det.
Torben og Ole har påtaget  sig at lægge nyt tag på brændeskuret, så det ikke drypper ned i det.
Elise har søgt penge til nogle nye plancher i pavillonen i stedet for de gamle og falmede. Det er
desuden planen at udbygge formidlingen i børnehøjde, og i udstillingsmontren vil blive etableret en lille
udstilling om de tre spættearter, der findes i Vaserne. I udstillingen vil bl.a. indgå nogle fine
håndskårne spætter fra Sverige. Foreløbig har en privat fond doneret et beløb, og vi afventer besked
fra Friluftsrådet, som også er blevet søgt om støtte.
Det blev foreslået, at man udarbejdede en lille hverve-planche, som opfordrer til at melde sig ind i
arbejdsgruppen. På planchen kunne man gennem tekst og billeder fortælle om arbejdsgruppens
frivillige arbejde og henvise til den lokale kontaktpersons telefonnummer. Planchen kan fungere som
skabelon med forskelligt lokalt indhold ved alle reservater. Elise giver ideen videre til Allan.
Udstillingen i udhængsskabet bør shines lidt op. Der er udklip helt tilbage fra 2001. Mon Margit og
Olaf kan finde noget andet at hænge op i skabet?
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På grund af opvoksende elletræer vil kreaturerne få svært ved at komme ind og afgræsse engen, der
ligger umiddelbart vest for Ole Fabians hus. Torben sørger for at skære træerne ned.
Årets høslet blev fastsat til søndag den 27. juni kl. 10.00. Hvis der er behov for at mødes endnu en
gang, aftales det ved slutningen af denne arbejdsdag. Fugleværnsfonden vil forsøge at få en
stødknuser til høslet området, så de mange stød, der står tilbage efter rydningen, ikke lægger
hindringer i vejen for høslettet. Aftalen med kogræsserlauget om at aftage høet skal lige bringes i
erindring igen, hvilket Margit opfordres til, når tiden nærmer sig. Der er lefestival i Grib Skov den 24.26. juni, hvor alle er velkomne, og hvor man kan lære det gode håndværk af professionelle le-slåere.
Fugleværnsfondens bestyrelse kommer på besigtigelse i Vaserne søndag den 14. marts. Margit, Leif,
Kirsten, Olaf og Ole meldte sig til at have en kande kaffe parat med lidt kage og bål i bålhuset til
bestyrelsen.
Uden for referat: Besøget gik rigtig godt, og bestyrelsens medlemmer følte sig meget fint modtaget.
De var vældig glade for at møde flere medlemmer af arbejdsgruppen og høre om, hvordan I
organiserer arbejdet. Hyggeligt at sidde rundt om bålet med varm kaffe i kopperne! Og ikke mindst
nød alle den dejlige (men glatte) tur rundt i reservatet – med sol og mange fugle (musvåger, træløber,
sjagger,…flere?). Stor tak til Jer, der tog imod!
Mette og Torben havde den 3. marts deltaget i et lille mini-seminar for kontaktpersoner. Seminaret
blev holdt i Fuglenes Hus, og der var repræsentanter til stede fra 12 forskellige arbejdsgrupper.
Seminaret havde sat nye tanker i gang omkring organisering af gruppen og hvervning af nye
medlemmer. I Vaser-gruppen er der behov for nogle nye medlemmer, som kan guide ture og på
anden måde formidle noget om fuglene og naturen i Vaserne. Vi talte om, om man evt. kunne få nogle
af ekskursionslederne fra DOF-København ind i gruppen. Emnet tages op igen til næste møde.
I forlængelse af seminaret blev grupperne opfordret til at drøfte deres holdning til, at nogle medlemmer
meldte sig som ”hvilende” i en periode. I Vaser-gruppen fandt man denne praksis helt i orden, men
man understregede, at det var vigtigt åbent at melde ud, og ikke bare blive væk fra arbejdsdage og
møder.
Elise havde inden mødet været forbi Birkerød Bibliotek og dér konstateret, at der slet ikke var nogle af
Fugleværnsfondens foldere fra Vaserne. Hun vil undersøge, om biblioteket er interesseret i at få nogle
foldere overbragt til uddeling.
Til sidst blev aftalt en arbejdsdag, hvor hovedopgaven er at fjerne grene på høsletarealet. Det finder
sted søndag den 18. april kl. 10.00.
Og så var endnu et godt møde slut. Vi ses næste gang tirsdag den 15. juni til det årlige udendørs
møde.
Mange hilsner fra
Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden
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Kalender 2010

Vaserne

Kun for bedsteforældre og børnebørn – fuglekassedag med Allan:
Søndag den 9. maj kl. 12.00-15.00

Aftenfuglestemmeture med Allan:
Tirsdag den 4. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 11. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 18. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 25. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 8. juni kl. 20.00-22.00 Nattergale og elverpiger!

Arbejdsdag
•

Søndag den 18. april kl. 10.00: Især fjernelse af grene på høsletarealet

Høslet
•

Søndag den 27. juni kl. 10.00

•

Lefestival i Grib Skov den 24.-26. juni

Møder i Arbejdsgruppen 2010
•

Tirsdag den 15. juni

•

Onsdag den 8. september

•

Torsdag den 2. december
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