Referent: Emilie Berg Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne
Tirsdag den 9. juni 2020
Til stede: Arne, Erik P., Ole, Peter, Mette, Keith, Freddie, Olav, Christian, Leif og Emilie Berg Schmidt (ENS) fra
sekretariatet.
Afbud: Eva
_________________________________________________________________________________________

Årets grillmøde i Vaserne blev afviklet under åben himmel med fuglefløjt og test af både lunger og
kameraudstyr til mobilen.

1/ Siden sidst
Nyt fra sekretariatet
Emilie er tilbage fra barsel, det er dejligt at være tilbage!
Foruden at påvirke mødet påvirker forholdene under Corona også Fugleværnsfonden helt generelt.
Som I måske har fulgt med på mail, har alle Fugleværnsfondens medarbejdere arbejdet hjemmefra, vores
fugleture har været aflyst, ligesom alle arbejdsgrupper har skulle og fortsat skal tage deres forholdsregler
ved arbejdsdage, møder o.l. Vi er så småt begyndt at vende tilbage til Fuglenes Hus, og igen åbne op for
ture.
Vi opfordrer til, at arbejdsgruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og husker at holde god
afstand. Husk at deling af arbejdsredskaber og kikkerter er oplagte smittekilder.
I disse tider hvor sekretariatet kommer mindre rundt i landet, er arbejdsgrupperne, i endnu højere grad end
vanligt, vores øjne og øre i naturreservatet, ligesom jeres arbejdsindsats er helt uvurderlig i en tid, hvor vi
må forvente at få mindre hjælp ude fra.
Mange tak for jer og for alt jeres gode arbejde, det er i høj grad værdsat!
Fra arbejdsgruppen:
Også arbejdsgruppen har været delvist nedlukket fra den 11. marts pga. Corona.
Dørene til fugleskjulet i Olsens Sø lukker nu ved fjeder. Låseblik er afmonteret, så man ikke kan låse sig inde
- der har været et par uheld, men heldigvis kunne mobilen bruges til at ringe efter hjælp.
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Arbejdsgruppen fortæller, at naturbasen flere steder er i forfald. ENS tager dette med videre til mødet med
Rudersdal Kommune og Aage V. Jensens Fonde i september.
Det er fortsat et problem at besøgende færdes på siderne af vaseskjulet. Olav har foreslået, at der kan
placeres pil langs broen for at hindre færdsel og skabe et naturligt skjul, når man bevæger sig ud til skjulet.
ENS vender dette med det øvrige sekretariat. Dette kan evt. udføres på en arbejdsdag i efteråret.
Se også skema sidst i referat for udførte opgaver.
2/ Høslætengen 2020 - slæt og afbrænding
Sidste års høslæt gik forrygende, og hele engen med undtagelse af gryden blev slået.
Datoen for årets høslæt fastlægges til søndag den 23. august kl. 10. Mette udsender mail herom, og Arne
sørger for skarpe leer.
Vi fik i slutningen af marts de endelige vilkår for dispensation til afbrænding fra kommunen. Høslætengen
må afbrændes i mosaik én gang årligt i perioden 1. november - 31. marts.
ENS kan forstå, at det har været lidt uklart, hvordan den fremtidige praksis til pleje af arealet er.
Planen er, at der afbrændes i mosaik, og de øvrige suppleres med slæt i sensommeren. At rive høengen i
efteråret de steder hvor der er foretaget slæt, kan stadigvæk blive relevant.
To træer er topkappet på høengen, så træerne nu i mindre grad bidrager til nærringsstoftilførsel på de åbne
flader. De steder med udpræget førneophobning i form af blade bør prioriteres til afbrænding og skal
derfor ikke slås.
3/ Redekasser
Der er sat nye kasser op til broget fluesnapper og en ekstra til hvinand.
Alle kasser er nummererede, og gruppen har fordelt opgaverne vedr. registrering af redekasserne mellem
sig, således at Olav registrerer ved høengen, Leif ved naturbasen og Arne har øje på hvinandekasserne.
Data med redekasse, dato, art kan sendes til ENS, der laver et samlet dokument.
Der blev foreslået en hvinandkasse, der kan observeres fra vaseskjulet. Arne vil gerne lave denne, så kan vi
efterfølgende se på hvem, der sætter den op. Tak for det Arne 😊.
4/ Fugleovervågning
Arne, Leif, Keith og Olav er nye fugleovervågere ved Vaserne. De registrerer i samlet flok og inviterer øvrige
medlemmer af gruppen til at deltage.
Leif efterspørger et kursus i bearbejdning af data. Dette videregives til Søren Ring, der står for
fugleovervågningen. Overvågningsgruppen har siden fået en aftale med Søren om et kursus heri.
Mange tak til Peter der i mange år har varetaget registreringen til excellence.
5/ Kommende opgaver og arbejdsdage
Se også skema sidst i referatet
5a. De arealer, der er ryddet i forbindelse med LIFE-projektet, skal fortsat holdes åbne. Arbejdsgruppen vil
se, om bunden er sikker nok til at bevæge sig på i sensommeren, så der kan foretages slæt af vegetationen.
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5b. Der er flere væltede og udgåede træer nær naturrummet ved bålpladsen. ENS snakker med Jens Galby,
om hjælp til vurdering af risikotræer nær bålpladsen, hvor mange af træerne er ramt af asketoptørre.
Efterfølgende arrangeres en arbejdsdag, hvor disse skæres ned.
5c. Brønden trænger til et nyt låg. Vi har lærkeplanker liggende i skuret. Ole og Arne vil gerne se på denne
opgave -Tak 😊

DATOER TIL KALENDEREN
Kommende arbejdsdage og arbejdsgruppemøde
Dato
Søndag den 23. august

Tidspunkt
Kl. 10
Høslæt

Kommentar
Mette sender mail herom

Søndag den 27.
september
Søndag den 15.
november
Tirsdag den 8. december

Kl. 9

Arbejdsdag

Kl.10

Arbejdsdag

Rydning af bredzonearealer (5.a) samt tømme
redekasser
Evt. pileafskærmning ved Vaseskjulet

Kl. 19-21

Arbejdsgruppemøde Juleknas – ENS booker lokale (Birkerød
Bibliotek)

Eventuelt
Leif spurgte ind til, om det er hensigtsmæssigt, at kommunen bekæmper kantvegetationen ved at køre
rundt i bil og sprede varmt vand. ENS fortalte, at det er et ønske fra kommunen at få kortlagt de arealer
med særlig værdifuld vegetation, således at kantvegetationen ikke ryddes på disse steder.
Har I nogle spørgsmål vedr. kommunens pleje i Vaserne, er I altid velkommen til at rette dem direkte til
Jens Galby (mail: JEGA@rudersdal.dk, tlf.: 72 68 24 51), alternativt kontakt ENS, der tager dem med videre.

Dejligt at se jer alle igen! Tak for et godt møde.
Fuglefløjt og bålpust
Emilie

Referent: Emilie Berg Schmidt

4

Arbejdsopgaver Vaserne
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages
Sommer
2020

Gentages
Efterår/vint
er
2020-2021

Faste opgaver:
Slå græsset ved naturrummet

Leif

Bekæmpelse af bjørneklo

Mette

X

Høslæt

X

Rive førne fra høengen

Mette indkalder
Arne sørger for skarpe leer
Se punkt 2

Opfyldning af foldere

Erik P.

Rydning af stier og nedfaldne grene

Løbende, efter behov

Plancherne og vinduer ved
naturrummet pudses op
Vinterklargøring af redekasser

Eric C.

X
X

Vinduer i fotoskjul

Udføres på arbejdsdagen i
september
Olav

Multtoilet

Erik P.

X

Opsætning af siddepind til isfugl

Arne, Leif, Keith og Olav

X

Udpegning af yngleområder for
nattergal m. RK
Knækkede grene ved høslætengen

Arne og Leif

X

Skåret ned og placeret udenfor
engen

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Andre opgaver:

Fjederlukke monteret på dør til
vaseskjulet
Slåning af bredzoner

Se punkt 5.a

X

Fælde risikotræer ved bålplads

Se punkt 5.b

X

Nyt brønddæksel

Ole og Arne
Se punkt 5.c

X

X

