
 
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 
mandag den 7. marts 2005 

 
Tilstede: Arne, Christian, Freddie, Gerda, Henrik Z, Jens, Lis, Mette, Mogens, Svend, Torben og Elise.  
 
 
 
 
Der var afbud fra: Bente B, Bente C, Bill, Erik, Jesper, Margit og Olaf. 
 
 
Desuden manglede: Bo, Henrik H, Mariann, Niels og Ole. 
 

…………………………………. 
 
I den første halvdel af mødet fortalte Sara Lindholt fra Frederiksborg Amt 
om amtets erfaringer med såkaldte kogræsserlaug eller naturplejeselskaber: 
Princippet bag sådanne laug er, at en gruppe mennesker påtager sig at føre 
tilsyn med nogle kreaturer eller får, som afgræsser et område i forbindelse 
med naturpleje. I lauget i Slotsmosens Kogræsserselskab i Slangerup ejer 
laugmedlemmerne selv kreaturerne (6 kalve), som ved græsningssæsonens 
afslutning slagtes og uddeles til medlemmerne. I Farum er det en 
bondemand, der ejer dyrene, og laugmedlemmerne kan så købe nogle 
anparter af dyrene, når de er slagtet. Amtet har ved begge ordninger hjulpet 
med at finansiere hegn og vandingssteder. Man kan læse mere om sådanne 
naturplejeselskaber på www.natlan.dk og på www.farum-dn.dk 

Elise takkede Sara for hendes udmærkede oplæg, og overrakte et par flasker 
vin som tak. Efterfølgende snakkede vi om mulighederne for at oprette et 
kogræsserlaug i Vaserne. Det ville være relevant at få afgræsset to områder 
med henblik på at bekæmpe bjørneklo: Fugleværnsfondens område syd for 
Olsens Sø og Birkerød Kommunes areal med den firkantede sø mellem 
jernbanen og FVFs areal. Umiddelbart var gruppen positivt stem for ideen, 
men alle var enige om, at det var en stor opgave, som krævede, at man 
tænkte sig godt om, før man påtog sig den. Der var også enighed om, at vi 
måtte høre mere om praktiske erfaringer, herunder sorger og glæder, ved en 
sådan ordning. Det ville nok også være nødvendigt at udvide kredsen, så 
flere end vasergruppens medlemmer blev involveret. 



Vi endte med at beslutte at: Elise kontakter Kirsten fra Farums græsserlaug med henblik på et 
møde i april måned. Når mødet er fastlagt, kontakter Elise Bill og beder ham om at indkalde 
DNs medlemmer i Birkerød Kommune til mødet. Måske Bill også kender nogle andre relevante 
organisationer i Birkerød. 
 
Herefter gik vi over til aftenens øvrige emner: 

Bjørnebanden er så småt ved at ruste sig til forårets indsats. Banden optager gerne nye 
medlemmer - der kan ringe til Mette og høre nærmere om arbejdet. Lis havde medbragt et 
udklip, hvoraf det fremgik, at Birkerød Kommune har afsat 200.000 kr. til bekæmpelse af 
bjørneklo. Dette sætter ekstra fokus på bjørneklobekæmpelsen, og Birkerød Avis har kontaktet 
Mette, for at interviewe hende ved sæsonens start. Dette er helt i tråd med vores beslutning 
sidste år, om at få mere PR omkring arbejdet. Også Frederiksborg Amts Avis bør kontaktes, så 
de får chancen for at være med på en arbejdsdag. Bill og Mette koordinerer dette. 

Arne understregede vigtigheden af at kommunens samlede bekæmpelse gribes an på den 
strategisk rigtige måde, således at man starter langs kommunens yderområder og arbejder sig 
ind mod midten. Han vil skrive et brev på arbejdsgruppens vegne til kommunen angående dette. 
 
Nyt fra naturvejlederen: Der kommer nye plancher i pavillonen i løbet af dette forår - som 
erstatning for de afblegede. Allan er i den forbindelse interesseret i at få målene på samtlige 
plancher i pavillonen, og Torben lovede, at tage en tommestok med og måle dem op.  

I økobasen ligger en hvinandekasse og en del kassematerialer. Allans skoleklasse sørger for, at 
de bliver sat op hurtigst muligt.  

Allan har købt en ny hængelås ("den er ikke ret stor - er det én til en dagbog, han har købt?") til 
brændeskuret, fordi nøglen til den gamle kun fandtes i ét eksemplar hos Mariann. Allan sender 
Marianns nøgle til Torben, som sørger for at sætte den nye lås op og give Mariann den nye 
nøgle. Torben hænger den anden nøgle til brændeskuret i økobasen - med et skilt på. 

Nu da foråret er ved at nærme sig, vil Allan gerne have grillristen sat i økobasen. Torben sørger 
for dette. 

Allan efterlyser også nogle "siddestammer", så en skoleklasse kan sidde omkring bålet ved 
bålpladsen. Torben foreslog, at man laver nogle primitive bænke. Et egetræ på kommunens 
grund er væltet i stormen og kan måske bruges til formålet. Torben kontakter kommunen hvis 
træet er egnet. Hvis det ikke er, kontakter Mette Frederikslund Skov og hører om vi kan købe 
noget træ der.  

Allan afholder en del fugleture i Vaserne i løbet af foråret, første gang den 17. april kl. 13-15 - 
for bedsteforældre og børnebørn. I øvrigt henvises til Fugleværnsfondens hjemmeside 
www.fuglevaernsfonden.dk og til Fugle og Natur, Februar 2005. 
 
Ynglefugletællingerne skal meget snart i gang. Elise uddelte et brev fra Søren F. Hansen til de 
tilstedeværende optællere (sendes til ikke-tilstedeværende). For at gøre optællingerne mere 
effektive skal man i år melde sig til at tælle på bestemte datoer. 
 
Arne fortalte, at caretakergruppen fungerer godt. Lige nu er det svært at tælle, fordi det meste 
af søen er frosset til. Der er bl.a. set stor- og lille skallesluger, sangsvaner, ca. 1200 toppede 
lappedykkere og 6-700 troldænder. Desuden er der set en rørdrum ved Dumpedalsrenden. 
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Elise kunne fortælle, at der afholdes Fællestræf for alle Fugleværnsfondens arbejdsgrupper  

grundlovsdag, søndag den 5. juni. 
Træffet finder sted ved Tryggelev Nor på Langeland, hvor vi også besøger den nye, østlige del 
af reservatet. Nærmere besked følger. 
 
Nogle nye foldere om fuglekoret i Vaserne blev omdelt og rost meget. (Sendes til ikke-
tilstedeværende). 
 
Torben og Freddie vil forsøge at fælde nogle træer ved Olsens Sø, fredag den 11. marts om 
eftermiddagen - mens man, forhåbentlig, kan færdes på isen. 
 
Til sidst meddelte Svend, at han rejser 1½ år til det nordøstlige Australien og derfor 
melder sig ud af gruppen. Denne ønskede ham held og lykke på turen. 
 
Og så var endnu et godt møde i arbejdsgruppen slut - i god ro og orden. Tak for Jeres indsats og 
ha' et rigtig godt forår! 
 
 
Referent: Elise  
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Kalender: 
 
Mandag den 11. april kl. 17.00:  Bjørnebanden graver og stikker 

Søndag den 17. april kl. 13.00:  Tur for bedsteforældre og børnebørn 

Mandag den 18. april kl. 10.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 18. april kl. 17.00: Bjørnebanden graver og stikker 

Mandag den 18. april kl. 19.00: Møde om græsserlaug i "Galleriet" 

Tirsdag den 19. april kl. 19.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 25. april kl. 10.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 25. april kl. 17.00: Bjørnebanden graver og stikker 

Tirsdag den 26. april kl. 19.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 2. maj kl. 10.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 2. maj kl. 17.00: Bjørnebanden graver og stikker 

Tirsdag den 3. maj kl. 19.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 9. maj kl. 10.00:  Fuglestemmetur 

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00:  Fuglestemmetur 

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00:  Fuglestemmetur 

Mandag den 23. maj kl. 10.00:  Fuglestemmetur 

Tirsdag den 24. maj kl. 19.00:  Fuglestemmetur 

Søndag den 5. juni:  Fællestræf ved Tryggelev Nor 

Mandag den 27. juni kl. 17.00:  Bjørnebanden kapper blomstrende blomsterstande af 

Mandag den 4. juli kl. 17.00:  Bjørnebanden kapper blomstrende blomsterstande af 

Mandag den 25. juli kl. 17.00:  Bjørnebanden fjerner panikblomster 

Mandag den 1. august kl. 17.00:  Bjørnebanden fjerner panikblomster 

Mandag den 8. august kl. 17.00:  Bjørnebanden fjerner panikblomster 
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