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Status for Vaserne marts 2021 
  

Da det ikke er muligt at afholde arbejdsgruppemøde under de gældende corona-restriktioner, udsendes 

her en status for Vaserne, med udgangspunkt i dagsordenen for vinterens aflyste arbejdsgruppemøde. 

 

Dagsorden: 

 

1) Ny reservatansvarlig 
2) Siden sidst 
3) Redekasser og registrering 
4) Afbrænding og høslæt 2021 
5) Bredrydningerne ved Olsens Sø 
6) Publikumsfaciliteter – Naturbasen og Vaseskjulet  
7) Orientering om sommerhuset i Vaserne 
8) Datoer til kalenderen  
9) Opgaver i Vaserne 
 

1/ Ny reservat ansvarlig  

Søren Ring (SR) fra sekretariatet overtager forvaltningsansvaret for Vaserne og fungerer 

fremadrettet som kontakten mellem arbejdsgruppen og sekretariatet. SR er bl.a. ansvarlig for FVF’s 

fugleovervågning og er desuden specialiseret indenfor skovforvaltning; kompetencer der helt 

sikkert vil komme reservatet til gode. Søren overtager desuden ansvaret for Gundsømagle Sø, mens 

ENS overtager Bremsbøl Sø og Sølsted Mose fra SR.  

 

2/ Siden sidst  

Jens Galby der tidligere har været arbejdsgruppens kontakt til kommunen ift. afhentning af slæt o.l. er 
desværre stoppet. Det vides pt. ikke, hvem der fremadrettet kommer til at overtage denne opgave, men SR 
orienterer, når vi ved mere. 
 
Bioblitz -registrering af så mange arter som muligt indenfor 24 timer på en lokalitet. Bioblitz har igen fundet 
vej til Vaserne og bliver afholdt den 26. juni. Hvordan præcis arrangementet kan holdes vides endnu ikke og 
afhænger af myndighedernes anbefalinger på det gældende tidspunkt. Hold jer opdateret på hjemmesiden, 
hvor I finder arrangementet under ”Guidede ture”.  
 
Corona påvirker desværre fortsat vores arbejdsgange i Fugleværnfonden.  Vi har aflyst alle fugleture t.o.m. 
31. marts, mange arbejdsgruppemøder har måtte aflyses og kommunikationen mellem os i huset og til 
arbejdsgrupperne kan bære præg af, at vi ikke ser hinanden så ofte. Jeg beklager, hvis der er noget, der er 
gået tabt mellem to stole. Husk at vi aldrig er længere end et opkald væk, og at I altid kan henvende jer 
med både stort og småt.  
Ligeledes var nyheden om hestene på hesteengen ny for os i Fugleværnsfonden, da vi ikke har kunne 
afholde vores årlige samarbejdsmøde med AVJNF og Rudersdal Kommune, hvor vi snakker om planerne for 
forvaltningen i de forskellige dele af Vaserne. Men en dejlig nyhed må man sige, der må forventes at blive 
en gevinst for både flora og fauna i det samlede Vaserne-område. Det kan vi vist kun glæde os over!  
 
ENS er blevet spurgt ind til, om det er lovligt at fiske ved Troldandsøen. Det er det ikke. Der burde være et 
skilt, medmindre dette er blevet pillet ned? Som udgangspunkt kan der med fordel rettes henvendelse 
direkte til ejerne, når det vedrører akutte problematikker uden for de af Fugleværnsfonden forpagtede 
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arealer. Jeg vedlægger oversigt over ejerne bagerst i referatet.   
 
3/ Redekasser og registrering 
SR har givet fugleovervågningskorpset i Vaserne et kursus i fugleovervågning i Fuglenes Hus.  

Arne, Leif, Keith og Olav står fortsat for overvågningen og inviterer de øvrige medlemmer af gruppen til at 
deltage på dagene. Dette fungerer godt.  

Der er blevet hængt endnu en hvinandkasse op overfor broen ved Olsens Sø samt flere af Arnes 
småfuglekasser. Rigtig godt! Det bliver spændende at se, om der kommer beboere i 2021.  
 
4/ Afbrænding og høslæt 2021 
Vi fik i 2020 dispensation til afbrænding af høslætengen. Der må afbrændes én gang årligt i mosaik. Planen 
er, at de områder, hvor der ikke er foretaget slæt, brændes. Årets afbrænding bliver foretaget tirsdag den 
23. marts kl. 12 med Peter Friis Møller, der tidligere har givet lekursus i Vaserne. ENS og SR vil også være til 
stede. Da der ikke forventes vind og arealet, der skal afbrændes, er af begrænset størrelse, vurderes det, at 
dette er tilstrækkeligt med mandskab. Arbejdsgruppen er dog særdeles velkomne til at deltage.  

Datoen for årets høslæt lægges tentativt søndag den  23. august kl. 10. Datoen tages op på arbejdsgruppe-
mødet igen i juni. Sensommerslæt er stadigvæk at foretrække, så længe der kun foretages ét slæt.  

Sidste år blev to træer på engen topkappet for at begrænse førne og sikre lysåbne forhold. Det er en 

overvejelse om der bør kappes yderligere.  

 

5/ Bredrydningerne ved Olsens Sø 
De arealer, der er ryddet i forbindelse med LIFE-projektet, bør fortsat holdes åbne.  

Arbejdsgruppen foretog en rydning i starten af oktober. Dette bør gentages i en årrække.  

Der evalueres på metode og tidspunkt ved mødet i juni. 

 

6/ Publikumsfaciliteter – Naturbasen og Vaseskjulet 

Tømreren har udskiftet gelænderet på naturbasen samt nogle af trædeplankerne, men det ser desværre ud 

til, at der venter flere reparationer i fremtiden, da der ved gennemgangen blev opdaget flere rådne stolper.  

 

  
 

På baggrund af en ærgerlig episode med isfugle der fløj mod ruderne på Vaseskjulet i sommer, blev det 

besluttet at få Vaseskjulet ombygget. Vaseskjulet står nu færdig som et åbent fugleskjul. Stor tak til 

arbejdsgruppen for først at sikre skjulet ved at mørklægge det og efterfølgende hjælp med opbygning af 
det nye skjul! De gamle glasruder fra skjulet er p.t. placeret bag skuret. Allan afhenter disse i nær fremtid.  
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7/ Orientering om sommerhuset i Vaserne 

Ejeren af sommerhuset i Vaserne, Ole, har været i gang med en i standsætning af huset, efter der i 
en årrække ikke har været aktivitet.  
 
Officielt grænser sommerhusgrunden ned til søen, og giver dermed adgang til sejlads på søen. Vi 
kan derfor kun venligt opfordre Ole til at lade jollen blive på land, særligt i yngletiden.  
Den matrikel der går gennem grunden og som ”ejes” af kommunen, er blot en reservation til en 
tidligere Vasesti, der for mange år siden blev opgivet.  
 
Vi opfordrer derfor til god dialog med Ole og hvem der ellers måtte benytte huset. Godt naboskab 
er særlig vigtig med vores tætte naboer.  
 
8/ DATOER TIL KALENDEREN  
 
Arbejdsdage og arbejdsgruppemøder 

Dato  Tidspunkt    Kommentar  

Tirsdag d. 23. marts  Kl. 12 Afbrænding af 

engen 

Mødes ved høslætengen 

Søndag d. 18. april  

 

Kl. 9- ca.12 Arbejdsdag Leif skriver ud 

Søndag d. 9. maj 

 

Kl. 9- ca.12 Arbejdsdag Leif skriver ud 

Onsdag d. 16. juni  Kl. 18  Arbejdsgruppemøde 

med grill 

Afholdes i reservatet ved naturrummet 

Søndag d. 22. august Kl. 10 Høslæt Mette sender mail herom 

 

 

Ture i reservatet forår/sommer* 

Dato  Tidspunkt Hvem 

Torsdag d. 15. april  Kl. 10-13 Jørn 

Onsdag d. 28. april  Kl. 10-13 Allan 

Torsdag d. 6. maj Kl. 10-13 Allan 

Torsdag d. 20. maj Kl. 10-13 Allan 

Lørdag d. 26. juni Kl. 10-23.59 Allan – Bioblitz i Vaserne 

*Der tages forbehold for ændringer. Tjek hjemmesiden.  
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9/ Kommende opgaver 
Arbejdsopgaver Vaserne 

 
 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 

kommentarer 

Er gjort  Gentages 

Sommer  

2021 

Gentages  

Efterår/vint

er 

2021-2022 

Faste opgaver: 

 

    

Slå græsset ved naturrummet  Leif  

 

X X X 

Bekæmpelse af bjørneklo Mette 

 

 X  

Høslæt  

 

Mette indkalder  

Arne sørger for skarpe leer 

 X  

Afbrænding af Høengen  

 

Tirsdag d. 23. marts. X  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 

 

Reparation af kyllingenet  

 

Løbende   X  

Gennemgang af redekasser  

 

 X  X 

Multtoilet  

 

Erik P.  X X  

Slåning af bredzoner  

 

Foretages i sensommeren X X  

Andre opgaver: 

 

    

Nyt brønddæksel  

 

Ole og Arne – Status?    

Ophæng af fuglekasser og 

insekthoteller redskabsrummet 

Arbejdsdag i marts  X  

Rydde opvækst ved 
hvinandkasserne 

 X   

Pilestiklinger plantet ved nedgang 

til Vaseskjulet 

 X (X)  

  

 

Jeg siger mange tak for denne gang!  

Vi ses derude - de bedste hilsner  

Emilie 
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