Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne
torsdag den 2. december 2010
Til stede: Christian R., Erik C., Freddie B. A., Kirsten D., Leif M. H., Lis V., Mette A., Olaf S., Ole J., Peter C.,
Torben C. og Elise Frydensberg.
Afbud: Aksel J., Margit O., Mogens H. C.
Desuden manglede: Arne K-P., Jens Erik S., Jesper H.

Græsningen omkring pavillonen har fungeret en sæson. Dyrene havde tydeligvis været i området,
men da der ikke var ret meget grønt at spise efter rydningen, er det svært at sige, om
græsningstrykket har været passende.
Arbejdsdagen den 26. september gik fint. Seks hårdtarbejdende medlemmer af gruppen fik klaret
flg. opgaver:
•
•
•
•

Rengøring af gulvet i pavillonen ved hjælp af en kompressor med trykluft
Fjernelse af høet på engen og vintergemning af hørytterne
Opsætning af en blød masonitplade i udstillingsmontren
Opsætning af billeder i udstillings skabet

Flot gået!
Peter og Erik vil godt foretage ynglefugletællinger m.v. i Vaserne fremover. De vil kontakte Bo
Kayser og høre, om han evt. vil deltage også. Der afholdes et seminar for alle FVF’s optællere på
Trente Mølle den 25.-27. marts 2011. På seminaret skal den nye overvågningsvejledning gennemgås
og igangsættes.
Torben meddelte, at taget på brændeskuret bliver skiftet i maj måned, når det er lidt lunere i vejret.
Peter foreslog, at der næste år afsættes flere dage/aftener/weekends til høslet. Muligvis kan man
foretage høslet i slutningen af juni og derefter i slutningen af august. Dette fungerer fint ved
Gundsømagle Sø. Det blev aftalt, at emnet tages op på forårsmødet.
I denne vinter vil rydningsgruppen rydde ved Olsens Sø, så der fremkommer en udsigt over søen fra
bænken i den højstammede bøgeskov. Hvis frosten fortsætter og det bliver muligt at gå på isen på
Olsens Sø, vil det være hensigtsmæssigt at fjerne skud på de små øer i søen. Torben er tovholder på
disse arbejder og indkalder gruppen.
Christian sagde, at arealet nord for pavillonen (som ejes af kommunen) bør ryddes yderligere, mens
der er is. På området er en hængesæk, som tidligere husede en meget speciel flora, og denne
hængesæk er nu ved at gro til i pilekrat.
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Det blev aftalt, at Elise skulle kontakte kommunen og høre status for Mølleå-projektet. Stig Englund
har efterfølgende oplyst, at de planlagte rydninger er udført, og at der kun mangler lidt efterpudsning i
den mest våde del af Vaserne. Elise gjorde opmærksom på muligheden for at rydde omkring
hængesækken, og Stig vil undersøge sagen. Han gjorde opmærksom på, at kommunen har etableret
fåreafgræsning i området, og at dette kan være med til at hindre tilgroning.
Og så gik vi over til at prøve at løse den STORE julequizzz! Den var rigtig svær i år, men Kirsten kom
dog op på hele 9 rigtige tip og vandt dermed førstepræmien. Torben, Erik og Christian fik 8 rigtige og
delte dermed 2. og 3. præmien. Trøstepræmien til alle var nogle små, fine fugle-pins.
Så var tiden kommet til at se Christians flotte billeder fra DOF turen til Antarktis for to år siden. Det var
fantastiske fotos af albatrosser, pingviner og en hel masse andre fugle + søkøer og søløver. Smukke,
smukke billeder af isbjerge og særprægede landskaber. Tak til Christian for en rigtig interessant
fremvisning.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle. Vi ses i det nye år!
Mange venlige hilsner
Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden.
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