Referent: Emilie Berg Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne
Onsdag den 12. december 2018
Til stede: Freddie, Torben, Keith, Leif, Mette, Peter, Arne, Erik P., Ole, Erik C., Christian og Emilie (EBS fra
sekretariatet)
Afbud: Niels

Årets julemøde bød på oplæg om udviklingen af ynglefuglebestandene i Vaserne, masser af julegodter og
ikke mindst Ellens julequiz. Til venstre ses de glade vindere med h.h.v. (fra venstre) 7, 8 og 8 rigtige.
1/ Siden sidst…
Fra Fuglenes Hus:
Årsskriftet er nu ude. Jeg håber, at I alle har modtaget det med posten.
Siden sidst har Fugleværnsfonden kunne indvie hhv. et nyt Fugletårn i Gulstav Mose samt et flydende
Fugleskjul med envejsruder, Det Innovative Observationsskjul, i Tryggelev Nor. Begge skjul er absolut et
besøg værd, og til de fotointeresserede er der i 2019 en fotokonkurrence i skjulet ved Tryggelev Nor.
I august blev der afhold et vellykket fællestræf ved Bøjden Nor, hvor ca. 70 af fondens frivillige deltog –tak
for en dejlig dag til de af jer som deltog.
Fugleværnsfonden har i år fået tilsagn om midler til projektet Better Birdlife, der i samarbejde med 9
øvrige partnere skal sikre bedre forhold for en lang række af kystfugle. Helt konkret knytter projektet sig
for Fugleværnsfondens vedkomne sig til Tryggelev Nor, hvor stenrev, yngleøer og græssede strandenge er
en del af de tiltag, der i de kommende 7 år skal forbedre forholdene for de 14 arter af kystfugle som
projektet er målrettet. Læs mere om projektet i årsskriftet og på fondens hjemmeside.
Hanne holder orlov frem til midten af marts. I mellemtiden vil Maria Elisabeth Laursen varetage Hannes
opgaver på bedste vis. Maria har været studentermedhjælper herinde det seneste halvandet år, er nyligt
uddannet biolog og er godt bekendt med fonden og de mange engagerede frivillige.
Maria kan kontaktes på maria.laursen@dof.dk og på 3328 3839 (sekretariatets hovednummer) og på 3328
3813 (direkte nummer).
Fra arbejdsgruppen:
Der er afholdt tre arbejdsdage siden sidste møde, samt opgaver ad hoc. Se nærmere i skemaet sidst i
referatet.
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2/ Oversigt over udførte opgaver gennem årene
Rudersdal Kommune har i forbindelse med naturplejen i Vaserne skematiseret indsatserne fra de sidste 11
år. Således kan indsatser, opfølgning og effekt bedre følges.
Arbejdsgruppen supplerede med flere plejetiltag udført i Vaserne på Fugleværnsfondens areal. Skemaet er
vedhæftet i mailen. Såfremt I kommer på mere, må I gerne skrive en mail til EBS om dette, der ajourfører
dokumentet.

3/ Overblik over naturforvaltningen - Status og mål.
Christian startede ud med et oplæg om udviklingen af ynglefuglebestandenes udvikling i Vaserne, samt
mulige årsager hertil. Særligt den manglende nattergal var i fokus. Hertil kan knyttes en generel
tilbagegang for arten i Danmark, men muligvis også rydning af pile og ellekrat på arealer syd for
Fugleværnsfondens arealer tilbage i 80’erne.
Christian nævnte også at afgræsningen kunne begrænse ynglemulighederne for nattergalen. Hertil kunne
EBS fortælle at sekretariatet sidste forår foreslog Rudersdal Kommune at opsætte mindre frahegninger ved
buskads med høj urtevegetation, særligt nælder, for at sikre nattergalens ynglemuligheder. Kommunen var
positiv overfor dette, og forventede at indarbejde det i deres pleje af området. EBS følger op på om dette
er sket.
EBS har modtaget flere spørgsmål fra gruppen vedr. de rydninger der foretages i Vaserne. Særligt i disse år
hvor der i naturpleje er fokus på rewilding og at give naturen mere ”frie tøjler” til at være selvforvaltende.
Gruppen bliver ofte mødt af spørgsmål fra forbipasserende om hvorfor rydningerne foretages. EBS
fortæller at plejen i Vaserne tilsigter ”at genskabe og fastholde et varieret landskab med såvel åbne
områder som skov- og kratbevoksede partier” (plejeplanen).
Historisk har Vaserne været mere åbent, hvilket blandt andet kan ses på historiske kort og aflæses af
floraen i området. I Vaserne afgræsses nogle områder med kvæg og får, der hjælper med at holde
arealerne lysåbne. Andre steder er dette ikke muligt. Af vilde naturlige større græssere finder vi i dag i
Vaserne kun rådyret. Arealer der ikke er suppleret med domesticerede græssende dyr gror med tiden til.
Ved rydninger genskabes de lysåbne forhold og arbejdsgruppens arbejde ved fx. høslætengen holder de
områder åbne, som en oprindelig vildtbestand normalt ville nedgræsse. På den måde sikres en variation af
lysåbne områder, brynzoner, skov- og kratbevoksede partier. En variation der er særlig vigtig for mange
insekter, og derved vigtig for at skabe et stabilt fødegrundlag for lille flagspætte, nattergal og de mange
øvrige insektædere vi finder i Vaserne
Mht. plejeplanen har der ligeledes været spørgsmål til aktuel status for denne, da planperioden for denne
udløb i 2013. De målsætninger der er sat for arealerne er dog stadigvæk fuldt ud aktuelle, men
sekretariatet er opmærksomme på dette og vurderer løbende om der er brug for et tillæg.

4/ Høslæt 2019
Høslættet i år gik godt. Der blev i år slået uden om blomsterplanter, for at give dem mulighed for at sætte
frø. Undervejs var der et par leer der måtte give op, og EBS oplyser at der er blevet søgt om midler til
supplerende leer samt flere hvæssesten.
Ved arbejdsgruppemødet i juni blev det diskuteret, hvorvidt der skete en ændring af vegetationen på
høslætengen. Trods engen slættes, løvfælder træerne på engen i en sådan grad at de bidrager med et
betragteligt førnelag der både skygger og tilfører næring til engen. EBS har besigtiget engen og giver
gruppen ret i denne betragtning. Det er dog tydeligt at se en forskel på den del af engen der foretages slæt
på hvert år og den del af engen der kun nås i enkelte år. Jeres indsats nytter!
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EBS undersøger muligheden for at topkappe nogle af træerne på engen og efterlade dem som
spættetræer. Dette kommer dog først til at kunne ske til næste efterår/vinter, så det foreslås, at det løv
der p.t. ligger på engen rives sammen og placeres i skovbrynet. Dette bliver en opgave på kommende
arbejdsdag.
EBS foreslår at høslættet rykkes til august/september, da tidlige slæt kan have en tendens til at fremelske
græsdominans, idet mange blomsterplanter ikke når at sætte frø. Desuden forslås at fokus rykkes til
primært at foretage høslættet på de tørre arealer, i det det fugtige areal virker som en gryde der samler
løv løbende over vinteren, og derved nærringsberiges i højere grad end de tørre arealer.
Arbejdsgruppen aftaler at høslættet i 2019 ligger søndag d. 11 august.
5/ Kommende opgaver, arbejdsdage og kommende arbejdsgruppemøde
Se også skema sidst i referatet
5.a Gennemgang af redekasser
Arne oplyser at der p.t. er 5 stk. hvinand kasser i reservatet. Disse skal renses til den kommende
ynglesæson. Desuden har vi en sjette kasse, der skal sættes op. Den kan med fordel placeres, så den kan
betragtes fra fotoskjulet.
5. b Beskæring og indsamling af større grene fra enge
Grene fjernes fra de lysåbne områder, mens de efterlades til naturligt henfald i de skovbevoksede dele af
naturreservatet. De afskårne og nedfaldne grene kan med fordel placeres ved bredden på siderne af
fotoskjulet, for at hindre adgang hertil. På høslæt engen kan de nemmest placeres i skovbrynet.

5. c Klargøring til sæsonen
-Rengøring af skjul og naturrum
-Nyt kyllingenet ved naturrummet
-Rengøring af plancher
-Fjerne evt. nedfaldne grene på høengen
-Fylde brænde op
-Tjekke multtoilet
DATOER TIL KALENDEREN
Kommende arbejdsdage
Dato
Mandag d. 7. januar

Tidspunkt
Kl. 9

Mødetype
Arbejdsdag

Arbejdsopgaver (evt. punkt)
Redekasser (5.a) + rive blade fra høeng (4)

Søndag d. 3 februar

Kl. 10

Arbejdsdag

Beskæring (5.b) + evt. rive blade fra høeng (4)

Søndag d. 10 marts

Kl. 10

Arbejdsdag

Beskæring og fjerne grene fra fårefold/høeng
(5.b)
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Søndag d. 7 april

Kl. 10

Arbejdsdag

Klargøring til sæsonen (5.c)

Onsdag d. 12. juni

Kl. 18

Arbejdsgruppemøde

Sommermøde med grill i bålhuset

Søndag d. 11 august

Kl. 10

Høslæt

Mette koordinerer og udsender mail herom.

Ture i Vaserne forår 2019
Dato
Tidspunkt
27. februar
Kl. 10-13
7. maj
Kl. 19-21.30
14. maj
kl. 19.21.30
21. maj
Kl. 19-21.30
28. maj
Kl. 19-21.30
4. juni
Kl. 19-21.30

Turleder
Allan
Allan
Allan
Allan
Allan
Allan

Evt.
Freddie minder om at huske at lukke og låse vinduet til fotoskjulet når det rengøres.
Leif har skrevet en hverveartikel for at få nye medlemmer. Den planlægges at sendes rundt til lokalaviser
samt Frederiksborg amtsavis. Leif sender den rundt til resten af gruppen i en af de kommende dage.
EBS nævner at gruppen også kan overveje at søge nye medlemmer i den lokale DOF-kreds. Det har andre
arbejdsgrupper tidligere haft held med.
Leif sælger luse-/skov-honning til 45 kr/glas til de interesserede.
Vi sluttede aftenen af med Ellens julequiz - mange tak til Ellen for den – og endeligt blev der uddelt
muleposer.
Tak for et godt møde, til Christian for et godt oplæg og til jer alle for lækker juleknas og et godt 2018.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul
julehilsner
Emilie
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5

Arbejdsopgaver ved Vaserne
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer

Er gjort

Gentages
vinter
2018-19

Gentages
Forår/
sommer
2019

Faste opgaver:
Slå græsset ved naturrummet

Leif

X

X

Bekæmpelse af Bjørneklo

Mette

X

X

Høslæt

Mette indkalder
Arne sørger for skarpe leer
Erik P.

X

X

Opfyldning af foldere
Rydning af stier og nedfaldne grene
Plancherne ved naturrummet
pudses op
Rense hvinandekasser
Fjerne nedfaldne grene fra
Høslætengen og Fårefolden
Andre opgaver:

Eric C.

X

X

X

X

X

X

X
X

Arne keder slagets gang
Se 5.a
Se 5.b

Fotoskjulet malet indvendigt

Malingsrester står hos Niels

Opsætning af ny hvinandekasse

Arne

Knækkede grene ved høslætsengen

Skåret ned og placeret udenfor
engen

X

X

X
X

X

Fjederlukker på dør ved fotoskjulet

X

Plancher hængt op ved fotoskjulet

X

Nyt kyllingenet ved naturrummet

Nettet er indkøbt

X

Døren ved fotoskjulet hænger

EBS –tjekker hængsler på døre!

X

Rive blade fra høslætengen

Se punkt 4

X

X

