Fugleværnsfonden, den 10. september 2013
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne
onsdag den 4. september 2013
Til stede: Freddie, Henrik, Jan, Kirsten, Lis, Margit, Mette, Michael, Ole, Torben samt Elise
Frydensberg fra sekretariatet (FVF).
Afbud: Arne, Christian, Erik, Leif, Olaf, Peter.
I øvrigt manglede: Jesper.

Arbejdsgruppen var mødt talstærkt op i mødelokalet ved Birkerød Bibliotek, hvor der straks blev
taget fat på dagsordenen:
Siden sidst:
De to store begivenheder siden sidst var høslet og BioBlitz, som begge fandt sted den 30. juni.
Christian Rørdam havde sendt en mail med erfaringsopsamling og følgende forslag til næste års
høslet:
udvidelse af høsletområdet med starsumpen omkring firkantsøen, hvor
kogræsserlaugets køer går.
informationsfolder til besøgende: på dagen var der mange, som kom forbi og stillede
nysgerrige spørgsmål, og til dem burde udarbejdes en folder med opfordring til at deltage
næste år, blive medlem af DOF/arbejdsgruppen etc. (Hanne fra sekretariatet arbejder
videre med dette).
Gruppen syntes, at det var to gode forslag, som Christian kom med og nævnte desuden:
at det var godt, at der var en instruktør (Peter) i leslåning til stede.
behovet for flere leer. Inden selve høslettet, brugte Torben meget tid på at køre rundt og
hente hos de øvrige arbejdsgrupper. Mette undersøger, om der er mulighed for fundraising
hos den lokale Kvickly.
at der aftales nogle definerede arbejdsopgaver for arbejdsgruppen inden afholdelse af
fremtidige BioBlitz, så alle ved, hvad forventningerne er.
Behov for overgang i forbindelse med græsning
Marie-Louise (MLO fra sekretariatet), Mette og Peter havde været på besigtigelse på det sted,
hvor køerne skal gennem en meget sumpet strækning, hvilket de ikke bryder sig om. Derfor
kommer de ikke over på Fugleværnsfondens areal, hvor der gror nogle bjørneklo. Der skal laves en
slags bro eller fyldes op med grus/flis på kommunens grund. Mette anbefalede, at MLO kontakter
kvægejeren, som vistnok har nogle løsningsforslag og er meget samarbejdsvillig.
Multtoilettet:
Fungerer godt. Det er aftalt med Rudersdal Kommune (RK), at arbejdsgruppen sørger for
toiletpapir, håndsprit samt at tørre toilettet med en klud. Toiletpapir og håndsprit skal på en eller
anden måde sikres, så folk ikke kan løbe med det. Torben undersøger, hvordan man kan gøre
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dette. RK sørger for en årlig tømning af toilettet, og hvis der observeres uhygiejniske forhold kan
arbejdsgruppen ringe til MLO, som finder en løsning med kommunen.
Fangst af mink:
Både Arne (på mail) og Henrik gjorde opmærksom på, at der er kommet flere forskellige nye
fældetyper til indfangning af mink. Arbejdsgruppen ønskede nogle flere oplysninger, og det blev
derfor besluttet, at invitere Stephan Springborg fra Naturstyrelsen Østsjælland med til julemødet.
Henrik kontakter ham.
Fuglekassedag i 2014:
Tages op på decembermødet.
Indkaldelser og antal møder:
Der var enighed om, at mødeindkaldelser fremover udsendes på mail.
Elise meddelte, at der fra 2014 kun er ressourcer til afholdelse af tre arbejdsgruppemøder om året
mod hidtil fire. Gruppen fandt, at mødet i marts var det mindst vigtige møde, men planlægningen
af optællinger skal så fremover huskes på decembermødet.
Kommende opgaver og arbejdsdage:
Torben omdelte en liste med kommende arbejdsopgaver. To yderligere opgaver kom på listen:
1) fjernelse af høstativer
2) sikkerhedstjek af aflåst brønd.
Det blev aftalt at afholde en arbejdsdag søndag den 27. oktober kl. 10.
Michael ville gerne allerede nu gå i gang med at slå hindbærstykket
mellem pavillonen og Olsens Sø. Elise sørger for, at han får en nøgle
til økobase-skuret.

Tak for et godt møde!

Løvegul skærmhat fundet på BioBlitz

________________________________________________________________________________
Til kalenderen:
Søndag den 27. oktober

kl. 10.00

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 – 21.30

Arbejdsdag
Planlægningsmøde
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