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Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Vaserne 

tirsdag den 9. juni 2009 
 
 

Tilstede: Christian R., Erik C., Freddie B. A., Kirsten D., Lis V., Margit O., Mette A., Olaf  S., Peter C., 
Torben K. og  Elise Frydensberg. 
 
Afbud: Aksel J., Arne K-P., Bente K. C., Henrik Z., Jens Erik S., Mariann T., Mogens H. C., Ole J., Ove K.,  
 
Desuden manglede: Bente B., Bill A., Jesper H., Vagn T. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Henrik Zeltner har efter mødet meddelt, at han af arbejdsmæssige og familiemæssige 
grunde ønsker at stå på stand by i forhold til deltagelse i arbejdsgruppens aktiviteter. Han 
vil gerne have tilsendt mails og håber på et senere tidspunkt at få mere tid igen til at vende 
tilbage til gruppen. 
 
Imod alle traditioner var vejret ikke med os til årets grill aften i Vaserne, men heldigvis 
kunne vi søge ly i det flotte bålhus og sidde tørt og godt her. Vi tændte et lille bål og fik ild 
på grill kullene, og tog fat på den seriøse del af mødet. 
 
Mette havde sendt nogle fine fotos af manglende bjørneklo ud til arbejdsgruppen på 
mailen. I år kan Bjørnebandens ihærdige indsats gennem mange år virkelig ses, idet store 
områder er blevet bjørneklo-frie. Den nye afgræsning på kogræsserforeningens eng - samt 
mulighederne for evt. at udvide denne fold - er med til at øge optimismen hos bandens 
medlemmer. Der er dog stadig brug for alle gode kræfter, så alle opfordres til at deltage i 
bandens arbejde - om ikke andet ind imellem. 
 
Repræsentanter for Kogræsserforeningen (eller som de rettelig hedder: Vasernes 
Græsningsforening), DN, Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune holdt møde den 4. 
maj. Der var enighed om, at det er vigtigt med samarbejde og godt naboskab, og 
Fugleværnsfonden får et log in til græsningsforeningens hjemmeside - uden at have 
pasningsforpligtelser. Elise rykker for dette. På mødet blev en udvidelse af 
græsningsfolden ind på Fugleværnsfondens område også drøftet, og der var en positiv 
holdning til dette - dog ikke i indeværende år - man vil lige se tiden lidt an. Mette udpegede 
på mødet en større bestand af bjørneklo, som heldigvis viste sig at være på kommunens 
grund. Kommunens bjørneklo-bekæmpere har siden taget hånd om den. 
 
Fem flittige mennesker har på arbejdsdagen den 17. maj fastgjort 50 m kyllingenet på 
pavillonens gulv for at gøre det skridsikkert i vådt vejr. Vi var nogle stykker, der afprøvede 
det i regnvejret, og vi kunne konstatere, at det virker efter hensigten. 
 
Olaf har monteret et stykke vinkeljern på brændeskurets dør, så man kan låse det igen. 
Der er lavet nye kopier af nøglen til økobasen og brændeskuret. Disse kopier duer 
desværre ikke, og der skal derfor fremstilles nye. Elise sørger for dette. 
 
Elise omdelte en ny trækfuglefolder, som er fremstillet i forbindelse med DOF’s trækfugle-
kampagne. Også hvervemateriale blev omdelt - med en opfordring til at skaffe nye 
medlemmer til DOF. 
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Det store EU-støttede Mølleå projekt, der bl.a. drejer sig om naturpleje i Vaserne, 
forventes at blive gennemført i løbet af sidste halvdel af 2009. Projektet indebærer 
fældning af en del træer og rydning af krat. I Fugleværnsfondens område er fældningerne 
identiske med dem, der er beskrevet i Fugleværnsfondens plejeplanen for Vaserne. Hele 
projektrapporten kan ses via dette link til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:  
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlures/EC949107-A065-4DCO-9E6E-
7088D616672C/81382/Vaserne1.pdf         (tryk ctrl + klik for at forfølge linket) 
 
 
En af sommerens store og vigtige arbejdsopgaver i Vaserne er det årlige høslæt. Det 
finder i år sted onsdag den 1. juli kl. 17.30. Særlig invitation er vedlagt/vedhæftet. 
OBS: Der skal laves en mindre hørytter, fordi vi erfarede sidste år, at hørytteren var for 
høj.  
Der afholdes igen i år le-festival i Grib Skov den 1.-3. juli, hvor alle er velkomne. DN 
arrangerer høslæt en dag i juli/august på kogræsser-engen. Det er et offentligt 
arrangement, som vil blive annonceret i lokalpressen.. 
 
Til sidst talte vi om de mange skarver, som har slået sig ned ved Olsens Sø. Sidste år var 
der tre reder, i år omkring 20. Gruppen må meget gerne prøve at tælle rederne nøjagtigt. 
Der ligger et stort formidlingspotentiale i skarverne og deres indvirkning på naturen, og 
flere i gruppen efterlyste en planche om dette. 
 
Mange havde observeret de mange tomme dammuslingeskaller, der ligger på stierne i 
Vaser-området, og vi drøftede, hvorfra de mon kom? Elise har efter mødet spurgt Allan 
Gudio og Thomas Vikstrøm. De mente, at det var sølvmåger, der åd muslingerne - måske 
efter at have smidt dem ud fra stor højde for at slå skallen i stykker. Næste spørgsmål er 
så, hvordan mågerne får fat i muslingerne? Måske stjæler de dem fra andre fugle? 
Konklusionen var, at vi meget gerne vil høre om eventuelle observationer, som kan bringe 
mere klarhed over, hvad der foregår. 
 
Og så var grillen blevet varm, og vi gik i gang med at indtage vores grillmad til Margits 
dejlige hjemmebagte flutes og Freddies guacamole.  
 
Mange tak for et rigtigt hyggeligt møde i bålets skær.  
 
God sommer til jer alle! 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Elise Frydensberg 
Direktør 
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Kalender 2009     Vaserne 
 
 
 
 
 
Høslætdag i Vaserne 
 

• Onsdag 1. juli kl. 17.30 
 
Husk, at der skal fremstilles en lavere hørytter! 
 

 
 
Lefestival i Grib Skov 
 

• Onsdag 1. – fredag 3. juli 
 
 
 
Fællestræf for alle arbejdsgrupper 
 

• Søndag 13. september. Nærmere information følger senere. 
 
 
 
Arbejdsdage  
 
 
 
Møder i Arbejdsgruppen 2009 
 

• Onsdag den 9. september 
 

• Torsdag den 10. december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


