Referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne
Onsdag den 4. december 2017
Til stede: Torben, Freddie, Christina, Erik P., Ole, Arne, Erik C., Niels, Mette, Leif og Emilie fra sekretariatet.
Afbud: Jan, Christian, Lis

Administrationshuset lagde rammerne for gruppemødet, og der var fuld koncentration, da Ellens årlige
jule-tip-13’er kom på bordet. Tak for juleknas og julegodter og ikke mindst et godt møde!

Siden sidst/udførte opgaver i Vaserne
Emilie startede med en kort præsentation af sig selv, hvorefter de enkelte i arbejdsgruppen præsenterede
sig selv. Emilie er tiltrådt som naturforvalter i Fugleværnsfonden efter Marie-Louise, og har derved
overtaget hendes post som sekretariatets kontaktperson til Vaserne. Emilie er biolog med speciale i
naturforvaltning med store græssere, og kommer fra en stilling som naturmedarbejder i Egedal Kommune.
Fra Fuglenes Hus:
 Årsskriftet er lige om hjørnet. Det samme er Fugleåret, der skulle ligge klar ultimo december.
 Ved reservatet Stubbe Sø, Djursland, er der blevet opstillet et fotoskjul, der gør det muligt at
komme helt tæt på fuglene. Tag en tur forbi og husk kameraet.
 Fugleværnsfonden har opkøbt naturreservat nr. 22, nemlig Svartingedalen på Bornholm. I kan læse
mere om reservatet i årsskriftet.
 Renovationen af Fuglenes hus på Vesterbrogade er nu færdiggjort, og hele huset inkl.
naturbutikken har fået en ordentlig omgang. Et besøg i Naturbutikken kan varmt anbefales. I er
altid meget velkomne til at komme op og sige hej på 1. sal i Fugleværnsfondens sekretariat samt se
jer omkring i resten af huset.
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Fra arbejdsgruppen:
Arbejdsdagene er generelt forløbet godt 
 Der har løbende været foretaget vedligeholdelse af stier og skjul.
 Der er hængt nye ’Fiskeri forbudt’-skilte op.
 Græsset er løbende blevet slået og holdt nede ved naturrummet af Jan Skovgaard. Tak for det 
 Mette var tovholder på den årlige høslætdag. Dagen gik godt, trods der ikke var helt nok
fremmødte til, at hele engen kunne nås. Mette fortæller, at der langsomt begynder at indfinde sig
ændringer i plantedækket, som resultat af slåningerne.
 Hesteengen har været slået maskinelt af kommunen, formodentligt for at fjerne nærringstoffer fra
arealet til gavn for engvegetationen. Mette fortæller, at der i år har været en del trævlekroner på
engen.
 Peter Christensen har stået for fugleovervågning og indtastning i DOFbasen.
 Minkfælderne har ikke været ude i år, da der de foregående år ikke har været noget i fælderne.
Vaserne er ikke umiddelbart et oplagt levested for minken. Trods der er mange mink i områderne
omkring Vaserne, ses de ikke i selve området. Vi er fortsat opmærksomme på, om der indfinder sig
mink i området. Leif Øgård kan kontaktes med henblik på at rekvirere fælder, hvis det bliver
aktuelt.
Fremtidige opgaver
 De knækkede grene ved høslætsengen skal skæres ned og efterlades udenfor det areal, hvor der
tages slæt.
 Der skal foretages fældninger omkring hvidtjørnen i fugleskjulsfolden.
 Generel rydning af stier og nedfaldne grene.
 Løbende bekæmpelse af bjørneklo
 Høslæt på høslætsengen
 Skjulet ved fugleskjulsfolden bør sikres for adgang for får og geder. Der påsættes fjederlukker på
den yderste dør, og eventuelt en mindre låge der hindrer dyrenes adgang på boardwalken op til
skjulet. Allan fra sekretariatet siger god for at male skjulet sort indvendigt.
 Indkøb af skraber til fugleskjulet. Der arbejdes fortsat på en løsning for at få skjulet dugfrit.
 Etablering af isfuglepind
Projekt isfuglepind
Der forsøges igen med opsætning af isfuglepind foran skjulet – forhåbentligt uden nogle våde bukser i år.
Arne har meldt sig som tovholder for projektet og skaffer materialer og folk til projektet, samt finder en
dato for opsætning. Niels meldte sig, og øvrige interesserede kan henvende sig til Arne. Freddy
undersøger, om der kan lånes kanoer fra Holte Kano- og Kajakklub.
Vilde bier og blomster i Vaserne
Christina udtrykte bekymring for, at der er få blomster og bier i Vaserne, og at kvæg og geder græsser
området for langt ned. Emilie har besigtiget græsningsfoldene i sensommeren, hvor det umiddelbart
fremstod med fin variation i græshøjderne. Det mosaiklandskab, som Vaserne repræsenterer, synes at
skabe variation af levesteder til glæde for mange dyr (fugle) og planter. Afgræsningen understøtter
variationen i de åbne områder, men vi skal løbende være opmærksom på, om der er den rette mængde
græsningsdyr på arealerne, så der også gives plads til blomstring. Derudover er det fortsat vigtigt, at vi har
fokus på at fremme de naturligt hjemmehørende planter og tilhørende fauna gennem høslæt og græsning.
Forsøget med opsætning af bistade i Vaserne udskydes, til vi har bedre mulighed for selv at kunne
dokumentere tambiers effekt på området, eller til der findes mere viden om tambiers effekt på den
naturlige fauna.
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Ny kontaktperson
Efter mange gode år ønsker Torben at videregive posten som kontaktperson til sekretariatet til en anden.
Torben fortsætter som en del af arbejdsgruppen og vil fortsat fungere som tovholder for rydning og
fældninger. Da der ikke umiddelbart kunne findes en ny kontaktperson, fortsætter Torben til
sommermødet i juni, hvor der endeligt skal findes en efterfølger.
Om at være kontaktperson
Kontaktpersonen er gruppens kontakt til Fugleværnsfondens sekretariat.
Kontaktpersonen indkalder til arbejdsdage og tilrettelægger disse med opgaver og materiel, men man er
meget velkommen til at uddelegere og lave undergrupper, der får et ansvarsområde. Fugleværnsfonden
betaler en øl/vand til arbejdsdagene, hvor kontaktpersonen sørger for organisering af dette. Kvitteringer
sendes til sekretariatet. Nye medlemmer henvises til kontaktpersonen, der står for at byde dem
velkommen og inddrage dem i gruppens arbejde.
Nye arbejdsdage i foråret
Søndag den 4. februar kl. 10.00 – Fældning og beskæring
Søndag den 4. marts kl. 10.00 – Almen arbejdsdag oprydning og klargøring til sæsonen.
Lørdag den 21. april kl. 10.00 – Fugleskjulet rengøres og dyresikres (evt. maling af skjulet)
Er der dage med is, hvor Olsens sø er frosset, bør det udnyttes til at rydde opvæksten på småøerne.
Arne finder en dato for isfuglepindeprojektet og melder det ud.
Sommermøde i arbejdsgruppen onsdag den 13. juni kl. 18.00
Det årlige arbejdsmøde i juni afholdes som sædvanligt med grill i bålhuset.
Der findes en ny kontaktperson i arbejdsgruppen. Vi takker af til Torben som kontaktperson, der fortsat vil
være en del af arbejdsgruppen og fortsætte som tovholder for rydning og fældninger.
Det årlige høslæt lørdag den 30. juni kl. 10.00
Mette er som de andre år tovholder på denne arbejdsdag. Arne ser nærmere på, om der er brug for at
leerne slibes, og vil gerne stå for dette i tilfælde af, at det er nødvendigt.
Evt.
Niels opfordrer alle naturinteresserede til at læse Fluefælden af Frederick Sjöberg.
Arne kender en, der har en helt ny 10x40 mm Zeiss kikkert til salg. Kontakt Arne, hvis det har interesse.
Julequiz
Ellens berømte julequiz kom på bordet, til stor glæde for både vindere og tabere. Tak til Ellen for at have
lavet den til os 
Vel mødt til næste gruppemøde er onsdag den 13. juni kl. 18.00.
Tak for et hyggeligt møde.
Glædelig jul til jer alle!
Julehilsner fra Emilie
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