
 
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 
tirsdag den 7. juni 2005 

 
Tilstede: Arne, Bente C, Erik, Freddie, Gerda, Lis, Margit, Mariann, Mette, Olaf, Peter, Torben og Elise.    
 

 
Der var afbud fra: Bill, Henrik Z, Jesper og Mogens. 
 
 
Desuden manglede: Bente B, Christian, Henrik H, Jens, Niels og Ole.  

…………………………………. 
 
Vi mødtes i et smukt solskinsvejr ved pavillonen i Vaserne og efter lidt 
indledende snak tog vi plads ved de to udmærkede borde/bænkesæt. Herfra 
kunne vi beundre det meget flittige musvitpar, der havde unger i en af 
pavillonens redekasser. 
 
Synet af mejserne satte dagsordenen, idet første punkt blev den anden 
mejsekasse (den man kan kigge ind i), som hang skævt, fordi den manglede 
en skrue. Kasserne er desuden svære at rense, og et forslag om at rense dem 
fra bunden, blev bragt på bane. Arne lovede at sætte en skrue i og sørge for 
en bundløsning, så snart musvitterne er af kassen. 
 
Og nu vi var ved pavillonen: Udstillingen om fuglefodring var blevet 
levende, idet en del møl eller lignende var dukket frem fra mejsebolde og 
andet foder. Det så ikke særligt pænt ud, så Mariann, Margit og Olaf påtog 
sig opgaven at kreere en ny udstilling, som så kan beskues sommeren over. 
 
En kunstterapeut, Agnete Wendelboe, har 
annonceret et offentligt arrangement torsdag den 9. juni i pavillonen, hvor 
Maria Stenz læser H. C. Andersens eventyr, Nattergalen. Elise har ringet til 
hende og aftalt, at 5 kr. pr. person af entreindtægten går til 
Fugleværnsfonden. Gerda og Bente K.C. vil overvære arrangementet og 
kontrollere, at pavillonen efterlades i ordentlig stand. 
 



Mette fortalte, at Bjørnebanden havde stukket bjørneklo i både april og maj måned. Flere må 
meget gerne deltage, da der er brug for mange kræfter. Peter, vor nye mand i gruppen - og med i 
Bjørnebanden - er en god botaniker, og Bjørnebandens kommissorium udvides derfor, til også 
at være en botanikgruppe. Tanken er så, at man, samtidig med at man stikker bjørneklo, også 
kigger på de planter der står i Vaserne og laver en liste over dem. Det giver jo lidt perspektiv at 
vide, hvilke planter der evt. kunne efterfølge bjørnekloen. Gruppen mødes første gang mandag 
den 20. juni kl. 17 - samt alle følgende mandage til og med den 8. august - og alle er 
velkomne! 
 
Birkerød Kommune har sprøjtet en del bjørneklo på Fugleværnsfondens areal med Roundup. 
Mette havde medbragt en liste med navn og tlf-nummer på de ansvarlige, og Elise har 
efterfølgende forsøgt at få fat i dem pr. telefon og e-mail, men uden resultat i skrivende stund. 
Ifølge bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan kommunen ikke uden videre gå 
ind på Fugleværnsfondens ejendom og sprøjte med pesticider, hvilket Elise da også har gjort 
opmærksom på i sin e-mail. Sagen forfølges. 
 
I april blev der afholdt et møde om en eventuel etablering af et kogræsserlaug i Vaserne. Der 
var omkring 10 fremmødte, heraf to fra DN. Vi hørte om erfaringerne i kogræsserlauget i 
Farum, som er udsprunget fra DNs lokalkomite i Farum. Konklusionen fra mødet var, at der 
nok var interesse for at være med i et kogræsserlaug, men at ingen af de tilstedeværende havde 
mod på, og tid til, at stå for etablering af lauget, så en iværksættergruppe på 2-4 personer 
efterlyses. Hvis nogen er interesserede i at se de papirer, der blev udleveret på mødet, har 
Torben dem (uforpligtende) liggende hjemme hos sig. 
 
Mette spurgte, om det pigtrådshegn der findes vest for Olsens Sø kunne fjernes, så køerne 
lettere kun græsse her. Elise taler med Troels Karlog fra amtet. 
 
Freddie var den eneste repræsentant fra ynglefuglegruppen og han fortalte, at gruppen vist ikke 
var kommet rigtigt i gang, men da han selv havde været bortrejst en stor del af foråret, vidste 
han ikke helt, hvad der var foregået. Margit, Gerda og Lis vil godt deltage i gruppen næste år, 
men savner oplæring i, hvordan man gør. Peter vil godt stå for denne oplæring. 
 
Fugleværnsfondens biolog Søren F. Hansen har arrangeret en høslet-dag ved Ravnstrup Sø på 
Sydsjælland den 28. juni. Indbydelsen er vedlagt dette referat. Arne mærker Vaser-leerne inden, 
så der ikke sker forbytninger. 
 
Græs og høje urter omkring pavillonen skal slås et par gange i løbet af sommeren, hvis ikke 
det hele skal gro til. Elise gav grønt lys til, at der indkøbes en græstrimmer til ca. 2.000 kr. til 
dette arbejde. Torben står for indkøbet. 
 
I bussen på vej hjem fra det meget vellykkede fællestræf ved Tryggelev Nor, talte nogle af 
Vasergruppens medlemmer om, at det kunne være spændende at besøge arbejdsgruppen ved 
Gundsømagle Sø, når de nye publikumsfaciliteter står færdige en gang i august. Elise spørger 
Gundsømagle-gruppen om de vil vise rundt. 
 
Bente K.C. gjorde opmærksom på, at der er en udstilling i Arken med fuglemalerne Johannes 
Larsen og Bruno Liljefors i perioden 28/5-11/9.  
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I den ene ende af bordet blev der talt om muligheden for at arrangere en udflugt til Johannes 
Larsen museet i Kerteminde. Nærmere oplysninger herom senere. 
 
Gerda fortalte, at hun var blevet lokket til at arrangere en cykeltur i Vaserne, i anledning af 
Dansk Cyklistforbunds 100 års jubilæum. Turen ruller af stabelen søndag den 12. juni kl. 10.00 
fra Holte Station (søsiden). 
 
Og så var det ved at være lidt koldt, og myggene og mitterne begyndte at stikke, så vi sluttede 
selve mødet. Nogle energiske arbejdsgruppemedlemmer gik dernæst i gang med at fjerne den 
mølædte udstilling i udstillingsmontren. Det bliver spændende at se den nye udstilling! 
 
Tilbage er så at ønske Jer alle sammen en rigtig god sommer. Endnu en gang tak for et godt 
møde og tak for Jeres hjælp i Vaserne. 
 
 
Referent: Elise  
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