
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 
torsdag den 14. september 2006 

 
Tilstede: Aksel, Bente, Gerda, Kirsten, Lis, Margit, Mariann, Mette, Olaf, Peter og Elise. 
 
Der var afbud fra: Arne, Bente, Christian, Erik, Freddie, Henrik, Jesper, Mogens og 
Torben. 
 
Desuden manglede: Bill, Henrik, Jens Erik, Niels og Ole. 

…………………………………. 
 
Vi mødtes kl. 19 i Galleriet på Mantziusgården, hvor vi arrangerede borde og stole så det 
blev lidt hyggeligt, og eftersom Mariann gik tidligere og Margit kom senere, passede 
antallet af pladser omkring bordet perfekt! 

Vi startede med at beundre svampe: Torben havde sendt to billeder af nogle meget flotte 
og 50 cm høje rabarber-parasolhatte, som stod lige ved skiltet til pavillonen. Dette havde 
sammen med det gode vejr inspireret Elise til at gå gennem Vaserne og undervejs samle 
forskellige svampe, som Peter kunne fortælle om. Peter anbefalede varmt de tilstede-
værende at melde sig ind i Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Det er billigt, 
spændende og der er mange ture (hvor man også drikker kryddersnaps!). Se 
www.svampe.dk. 

Efter denne indledning snakkede vi om pavillonen og hvad der var sket der siden sidst. 
Mariann har købt et redskab med et langt skaft, som er uhyre anvendeligt til at rense 
mellem gulvbrædderne for at modvirke råd - sådan som Hans Meilstrup havde anbefalet 
gruppen at gøre. Redskabet står i økobaseskuret. Det er nu, hvor birken smider sine frø og 
bladene begynder at falde, at det er vigtigt at rense, så snup et par gulvrevner, når du 
kommer forbi!  

Apropo økobasen fandt gruppen, at udstillingsskabet bør nedlægges, så pladsen inddrages 
til skuret, hvor der mangler plads. Gruppen har ikke ressourcer til selv at lave skiftende 
udstillinger, og det resulterer i at skabet ser grimt ud. Tre nye plancher er ophængt med 
stort besvær af Aksel og Freddie, og med Mette og Kirsten som medhjælpere. Der 
mangler nogle beslag, som sikrer, at man ikke lige kan løfte planchen af krogene, så de 
fire ophængere havde konstrueret en sikring, som ikke ser så godt ud. Elise drøfter skab 
og ophæng med Allan og Hans Meilstrup. 

Den nye og ændrede efterårsfolder om Vaserne er færdig om en uges tid, men 
tilsyneladende er der et restoplag af den gamle folder i økobasen, som vil blive brugt først. 

Inde hos genboen (Ole Fabians Château) er der smidt en ikke så gammel 
tvillingebarnevogn med dyne og det hele, samt en pakke uåbnede engangsbleer. Torben 
havde fundet den og sendt Elise en mail om det. Vi snakkede lidt frem og tilbage om, 
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hvad der mon kunne være gået for sig, og blev enige om, at det måske var nogle der havde 
stjålet den fra en dagplejemor. Mariann ringer til politiet og fortæller om fundet. 

I juni måned sendte Elise en ansøgning til amtets fredningsnævn om tilladelse til at opføre 
et bålhus ved den nuværende bålplads. Hun har endnu ikke hørt fra amtet, men Mette var 
blevet kontaktet af en repræsentant fra DNs lokalkomite, som ville høre nærmere, og han 
var endt med at gå ind for planerne. Så der er altså gang i sagen. Hvis vi får tilladelsen, 
skal der søges om penge til bålhuset, som så - af firmaet der leverer det - forventes opført i 
lærketræ i løbet af foråret. 

Tårnenes Dag druknede i regn i Vaserne. Marian havde været i tårnet, men det øsede ned 
og der kom ingen, så hun gik hjem igen. Dagen blev gennemført i meget bedre vejr i fire 
andre fugleværnsområder, nemlig Gundsømagle Sø, Ravnstrup Sø, Barup Sø og Nyord. 
Al denne snak om tårne gjorde, at Peter kom i tanker om, at han altid farer vild, når han 
skal ned til tårnet ved Alsønderup Engsø - fordi der ingen skiltning er. Tårnet ejes så vidt 
vides af amtet, og da Mette alligevel i anden anledning skal have fat i Troels Karlog vil 
hun opfordre ham til at etablere en bedre skiltning. 

Aksel nævnte at han for nylig havde set en ilder i Vaserne, og vi gik derefter over til at 
snakke om mink og andre rovdyr. I år har Furesøens lappedykkere og ænder (herunder 
hvinænder) fået rigtig mange unger på vingerne, hvilket er ganske overraskende, på 
baggrund af sidste års manglende ynglesucces. Der er ikke længere ræve i området - pga. 
skab, og måske den meget kolde marts har gjort et indhug i minkbestanden. Der mangler 
viden, erfaringsopsamling og forskning på området, og Elise fortalte, at Skov- og 
Naturstyrelsen nu starter et treårigt projekt på Læsø og Bornholm, samt i Vejlerne og 
Ringkøbing Fjord. Her vil man systematisk bekæmpe mink og samtidig registrere 
virkningerne af dette.  

Arbejdsgruppen opsatte jo minkfælder forskellige steder i foråret, uden at fange nogen 
dyr. Mette var koordinator på dette projekt, men hun kan ikke fortsat fungere som primus 
motor. Der var enighed om, at minkfangsten i Furesø-systemet bør koordineres af det 
lokale statsskovdistrikt, og at der skal være mere tjek på, hvornår det rigtige tidspunkt er, 
og hvilken placering der er bedst. Kirsten vil søge diverse oplysninger på nettet, og Lis vil 
undersøge, hvad man gør andre steder. Emnet tages op på december-mødet. 

Og så blev det de uønskede planters tur til at komme på dagsordenen: Bjørnebanden har 
slået til igen i år, og sørget for at ingen bjørneklo satte frø. Banden har kun et par gange 
bekæmpet på det svært tilgængelige område vest for Olsens Sø, men ellers er Vaserne fint 
dækket. De mange års ihærdige indsats begynder at kunne ses, og det er jo rigtig godt og 
opløftende. Bandeleder Mette takkede også for forstærkningen til arbejdet fra Kirsten og 
Aksel, som er gået meget aktivt ind i gruppen. 

Flere af de tilstedeværende havde deltaget i høslæt-dagen i starten af juli, hvor man under 
kyndig ledelse af Søren F. Hansen havde fået slået stykket med hindbær (den tidligere 
granplantage) og noget af engen overfor. Det havde været en dejlig aften (sjov, varm og 
beskidt), som Henrik havde udtrykt det i en mail. Ved etablering af en høeng er det i 
starten nødvendigt at slå den flere gange i løbet af en sæson, og især hindbærstykket har 
brug for en slåning. Der blev derfor aftalt en arbejdsdag søndag den 24. sept. kl. 10.00. 
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Torben har lovet at komme med buskrydderen og Elise snakker med Søren om evt. lån af 
leer, og om hvad der skal gøres med det afslåede plantemateriale. 

Fuglehjørnet på Holte Bibliotek havde fået tilsendt nogle Vaser-foldere og havde kvitteret 
med at sende en fin ny brochure om ederfuglen til Fugleværnsfondens sekretariat. Det er 
et godt initiativ med det fuglehjørne - som alle opfordres til at besøge. 

Til sidst snakkede vi om, hvorvidt man i gruppen helst ville have indkaldelser og referater 
tilsendt pr. e-mail eller som alm. post. Vi forsøgte at gå over til e-mail for et par år siden, 
men det fik fremmødet til at falde. Langt størstedelen gav udtryk for, at man helst vil have 
"noget papir" lige til at hænge op på opslagstavlen - så vi fortsætter den nuværende 
praksis. 

Så var det tid til at bryde op efter endnu et godt møde. Tusind tak for Jeres måde at være 
på og for Jeres store indsats i Vaserne. 
 
Referent: Elise Frydensberg 
 


