
 1 Referent: Søren Ring 

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne  

Onsdag den 21. juni 2021 

  
Til stede: Ole, Niels, Olav, Keith, Leif, Erik, Arne og Søren (sekretariatet)  

 

 
Grill møde – der var kul på grillen til arbejdsgruppemøde i Vaserne. En voksen- og børneflok var også i 

gang, så der var run på pladsen og bålstedet. 

  

Dagsorden:  

a) Siden sidst/udførte arbejdsopgaver og meddelelser 

b) Fordeling af praktiske opgaver 

c) Grejliste og grej i overskud 

d) Renovering af Naturbasens understel eller helt nyt 

e) Høslæt 2021 og rydninger  

f) Evt. 

 

Ad a) Siden sidst…  

Fra Fuglenes Hus:  

➢ Søren orienterede om nyt fa sekretariatet. 

➢ Der har været besigtigelse med AVJF og Kommunen i Vaserne. Meget fokus lå på de arealer, som 

kommunen forvalter for AVJF. Referatet er desværre endnu ikke kommet. 

➢ Der har været udfordringer med fåreafgræsningen på den lille fold vest for skovengen. Fårene er 

blevet stjålet, og fåreholder vil ikke sætte får på engen igen. Vi har endnu ingen løsning på 

problemet.  

 

I Vaserne: 

➢ Der har været afholdt tre arbejdsdage i gruppen siden statusmødet i marts ’21. 

➢ Fuglekasser er nummererede, og der er lavet et kort over deres placering. Send gerne kortet til 

Søren, hvis det opdateres. 

➢ Plancher og anden forårsrengøring er gennemført. 

➢ Allan og Finn har fået fjernet vinduesglas i skjulet ved Olsen’s Sø. 

➢ Det har været en vinter med is på vandet, så der er blevet trimmet ved syv hvinandekasser. 

➢ Ole Fabian har været med til en arbejdsdag, og han kom med en brændekløver. 

➢ Der er gennemført fugletællinger, og bearbejdning af data er planlagt til august. 

➢ Der ønskes også en egentlig overvågning af hvinandekasser. Gruppen mangler en frivillig til dette. 

 Olav tilbyder at tømme kasser med forladte, døde kuld om vinteren. Gruppen har et 

hvinandekassekort, og den spørger efter mere viden om, hvordan hvinandekasser skal 

sidde mv. Se sidste i referatet. 

➢ Der har været presseomtale af fugleskjulet, og der er ønsker om en trappe på bakken ved Turistvej. 

Det er dog et areal, som kommunen ejer, og derfor er det uden for Fugleværnsfondens 

forvaltningsområde. Folk, der med i gruppen (ved siden af Fugleværnsfonden), har en dialog med 

kommunen om dette, og der er nogle arkitektforslag inde også. Fugleværnsfonden kommer ikke til 

at være aktive på dette, da det er uden for vores forvaltningsområde, og fonden skal sådan set ikke 

nævnes i den forbindelse. 

➢ Søren fik info om, at der er en mulig minkjæger. 
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Ad b) Fordeling af praktiske opgaver 

De tilbagevendende opgaver fremgår af skemaet nedenfor. 

 

Dertil er der opgaven med at slå græs under hegn og stævne buske, der vokser op i hegn. Kommunen 

plejer at løse de fleste af de opgaver langs hegn og stier, oplyser gruppen. 

 

Der er et gl. og lettere indkapslet brønddæksel i fårefolden syd for naturrummet, som Arne og Ole vil kigge 

på, når de har tid.  

 

Der er kommet helårsgræssende heste på de arealer, som kommunens forvalter for AVJF. Nu er der 

afgræsning med kvæg i sommerhalvåret og med heste hele året. Gruppen opfordres til at holde øje og 

melde ind også til Søren, hvis der opstår problemer. På den måde kan vi hjælpe kommunen mest muligt, så 

dette fine tiltag kan lykkes. 

 

Ad c) Grejliste og grej i overskud 

Der er meget grej, bl.a. en buskrydder i overskud, en defekt motorsav og hele syv drænspader mv. Leif 

opdaterer listen. Se listen i bilaget sidst i dette referat. 

 

Ad d) Renovering af Naturbasens understel eller helt nyt 

Søren skal have et møde med lokal tømrer om tilbud på nødvendige udbedringer af trækonstruktioner af 

nærmeste fundamentdele af Naturrummet, og det skal så videre til AVJF. Søren har fået 

kontaktinformation på Finn Hansen og tager den derfra. AVJF skal også høres, om de vil betale for grundig 

reparation af understel eller for et helt nyt naturrum, og hvad der bedst kan betale sig. Det bliver en 

længere proces. 

 

Ad e) Høslæt og sø-høslæt. 

Den 22/8 tages der høslæt. Mette står igen i år for årets høslæt. Arne sørger igen for skarpe leer, så de er 

klar til brug. Omkring Høslæt-skovengen må gruppen gerne kappe flere småtræer og veteranisere større 

træer. Især imod nord og øst. Også fårefolden kunne have gavn af dette. 

 

Sø-høslættet tages d. 25. august kl. 9-12 (OBS. Siden rykket til tirsdag 24/8 og ekstra sø-høslæt d. 1. 

september. Det er de 2-3 delområder ved bredder ved nordenden af Olsens sø. Gruppen melder ind til 

Søren, og han koordinerer med kommunen om afhentning af det afslåede og samlede ”hø” fra de to 

slætdage. Vi fortsætter med afbrændinger igen næste år i slut feb./primo marts, og en indsats for at få 

mere lys ind på engen ved at beskære, veteranisere og også fjerne en del mindre træer med fokus på nord 

for og øst for engen i første omgang. 

 

Ad f) Evt.  

Gruppen spurgte til den båd, der ligger i Olsens Sø. Båden må gerne ligge der, fordi den tilhører ham, der 

ejer den matrikel ned til søen. 

 

QR-koderne virker, som de skal. 

 

Gruppen spørger til mere info om skarver, havørn og prædation og så om hvinand. 

 

Gruppen ønsker et fiskeri forbudt-skilt ved Troldandesøen. Det er kommunens opgave, og Søren har givet 

ønsket videre. 
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Gruppen spørger til at få en artsliste fra Allans Bioblitz d. 25. og 26. juni 2021. Søren lader gå videre. 

Artsfund kan også findes i Naturbasen på nettet for datoen. Sidste bioblitz var i 2013, hvor der var flere 

botanikere med. 

 

Lidt om hvinand og -kasser: 

Placeres bedst enten meget tæt på eller helt ude over vand. Helst i mindst 4 meters højde, men 1,5-7 

meter er fint. Indersiden af kassen skal være ru, og kassen må godt hælde ”lidt ud ad”/ fremad. Læg meget 

gerne hø, halm eller høvlspåner i bund af kassen, som jo er en erstatning for især gamle sortspættehuller. 

Andre arter der kan opleves i hvinandekasser er fx: natugle, egern, musvit, huldue, allike og tårnfalk. Placer 

gerne kassen i lidt skygge eller vend den mod NØ, hvis det er muligt, så unger ikke får det for varmt sent i 

forsommeren. Men vigtigst, at kassen hænger med fri indflyvning, og der ikke er grene mv., som spærrer 

for indflyvning. 

 

Tak for et godt møde 

Mvh 

Søren 
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Arbejdsopgaver Vaserne (Vi fik ikke nået at gennemgå listen helt slavisk, så der kan være fejl og mangler) 

 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 

kommentarer 

Forår  Sommer  

 

Efterår/ 

vinter 

Faste opgaver: 

 

    

Slå græsset ved naturrummet  Leif  

 

X X X 

Bekæmpelse af bjørneklo? Mette, er der flere tilbage? Eller 

holdes der bare øje med, om 

der kommer nye op? 

 

 X  

Afbrænding af høslætengen Søren i FVF, hvem i gruppen er 

med til at arrangere og 

koordinere, at der hjælpes til? 

X   

Høslæt  

 

Mette arrangement. Leif eller 

Mette indkalder? 

Arne sørger for skarpe leer 

 X  

Rive førne fra høengen 

 

 (X) / 

brændes? 

 X 

Opfyldning af foldere Erik P. 

 

 X X 

Rydning af stier og nedfaldne grene Løbende, efter behov  

 

   

Plancherne og vinduer ved 

naturrummet pudses op 

Eric C.  X 

 

X X 

 

Vinterklargøring af redekasser  

 

Udføres på arbejdsdagen i 

september 

X  X 

Vinduer i fotoskjul 

 

Ikke længere relevant    

Multtoilet  

 

Erik P.  X X  

Fuglekasser Ved naturbasen; Leif 

Derudover Olav og Arne 

   

Andre opgaver: 

 

    

Opsætning af siddepind til isfugl 

 

Arne, Leif, Keith og Olav 

Fortsat relevant? 

X   

Udpegning af yngleområder for 

nattergal m. RK 

Arne og Leif – er gjort X   

Flytte plante tjørn mv. ved 

nattegale steder 

    

Knækkede grene ved høslætengen Fortsat relevant? X   

Fjederlukke monteret på dør til 

vaseskjulet 

Fortsat relevant? X   

Slåning af bredzoner  

 

Hvem i gruppen koordinerer?  X X 

Fælde risikotræer ved bålplads Fortsat relevant?  X  
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Nyt brønddæksel  

 

Ole og Arne 

 

 X  
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Datoer til kalenderen: 
 

Søndag d. 22. august kl. 10   Det årlige høslæt 
 
Mette står igen i år for årets høslæt. Arne sørger igen for skarpe leer, så de er klar til brug. 
 
Søslættet tages d. 25. august kl. 9-12 (OBS. Siden rykket til tirsdag 24/8 og ekstra søslæt d. 1. 
september 
Det er de 2-3 delområder ved bredder ved nordenden af Olsens sø 
 
Gruppen melder ind til Søren, og Søren koordinerer med kommunen om afhentning af det 
afslåede og samlede ”hø” fra de to slætdage. Vi fortsætter med afbrændinger næste år i slut 
feb./primo marts, og mere indsats for at få mere lys ind på engen. 

 

Øvrige arbejdsdage. Med start ved Naturbasen og afsluttes med frokost. 
 

Søndag d. 19 sept. kl 9-12 
 
Søndag d. 24. okt. kl 9-12 
 
Søndag d. 7. nov. kl 9-12 
 
Søndag d. 21. nov. kl 9-12 
 

 
Onsdag d. 1/12 kl 19-21  Planlægnings møde på Birkerød Bibliotek 

(Der plejer at være Ellens julequiz med 3 præmier) 

 

Fugletællinger: 
Onsdag den 14. juli kl. 06.00 
 
Onsdag den 4. august.  
(Bearbejdning af yngledata, hos Leif, Malmmosevej 19 A, Holte. Frokost kl. 12.00 ) 
 
Tirsdag den 17. august kl. 07.00 
 
Onsdag den 15. september kl. 08.00 
 
Onsdag den 13. oktober kl. 8.30 
 
Onsdag den 10. november kl. 8.30 
 
Onsdag den 08. december kl. 9.30 
 

Ture: 

Der er ingen ture i efteråret. 
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Grej Liste Vaserne: 

-- 

Fra Leif d.  9/8-2021: 
”Vaserne: Optælling af Værktøj 
OBS: Værktøj som bruges hyppigt er ikke medtaget. 
 

Grillrist 60 cm diameter. Passer ikke i nogen grill.  
Jernplade 45 x 85 cm. Uklart hvad den skal bruges til  
Motorsave: Husqvarna (den vi helst vil bruge) 
                   Stiga (Startsnor skal skiftes). Kan bruges af andre 
1 husqvarna buskrydder (vi har aldrig brugt den) 
11 leer. 6-8 leer er tilstrækkeligt 
2 leblade uden skaft. Leskafter kunne anskaffes. 
6 høriver. 4 er nok 
2 river. 1 er nok 
8 drænspader. Ved ikke hvad de bruges til…1 må være tilstrækkelig 
1 skovl 
6 spader. 2 tilstrækkeligt 
1 topsav på skaft 
2 store grensave. 1 er nok 
2 små grensave. 1 er nok 
4 macheter (bruges til bekæmpelse af Bjørneklo). 2 er nok. 
1 mukkert 
2 kløveøkser (1 er tilstrækkeligt) 
1 håndøkse 
” 
Søren sender listen rundt til andre reservaters kontaktpersoner, og deler med de andre to naturforvaltere, 
så grejet kan komme til gavn andre steder. Vi får lidt pø om pø taget det overskydende grej videre ud til 
andre reservater, som de melder ind. 


