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Oktober 2020, Emilie Nicoline Schmidt 

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge 

mandag den 5. oktober 2020 

 
Til stede: Michael, Anders, Lise, Jan, Uffe, Walther, Ivan, Niels og Emilie (ENS fra FVF) 

Afbud: Annette Friis, Bo, Dorthe, Liva, Lone, Morten og Lene  

 

Dagen startede med en fælles besigtigelse af de sydlige enge. Det efterfølgende møde blev afholdt på 

Humlebæk Bibliotek.  

 
 
1. Info og orientering siden sidst - udførte arbejdsopgaver 

Nyt fra sekretariatet: 
I forbindelse med Corona, har vores fugleture været aflyst, og vi har derfor i stedet afholdt live-fugleture på 
Facebook. Turene ligger som små film, som kan findes på vores Facebookside. Der er p.t. ture fra Rusland, 
Gundsømagle Sø, Saksfjed-Hyllekrog, Tryggelev Nor og Stormengene.  
Husk stadigvæk at tage jeres forholdsregler ved arbejdsdage, sprit af og hold afstand. Deltag kun i ture og på 
arbejdsdage i det omfang, I føler jer trygge ved at deltage. Evt. aflysninger af ture meldes ind til sekretariatet, så 
sørger vi for at få det videreformidlet. 

 
Ved Fugleværnsfondens naturreservat ved Gundsømagle Sø er et nyt naturrum netop blevet færdiggjort, og i 
Ravnstrup Sø står et nyt fugletårn nu færdigt og er klar til brug.  

 

I Nivå Bugt Strandenge 
Fugleværnsfonden har fået dispensation til slåning af tagrør hhv. nord for tangen og langs kysten i syd. Rørskoven 
slås kun i det omfang græsningen ikke er tilstrækkelig. Af hensyn til bundvegetationen vil det være ønskeligt at 
brænde fremfor at slå, men dette kræver en ændring i den kommunale plejeplan for fredningen. Det er dog muligt 
at der kan opnås dispensation for denne, hvilket vil forkorte behandlingstiden betragteligt. Vi afventer svar fra 
kommunen.   

 

Udførte arbejdsopgaver:  

Se desuden skema sidst i referatet. 

Arbejdsgruppen har opsat en redekasse til gravand.  

Affaldsindsamling blev rykket til efteråret. Arbejdsgruppen er enige om, at den ligger godt her, men at det fortsat 
er en god idé at have en affaldsindsamling forud for, at kvæget sættes ud. DN’s affaldsindsamling ligger for sent i 
forhold til at give engene fred i ynglesæsonen.  

Arbejdsgruppen har slået nogle store spor gennem lysesiv i den sydlige del af reservatet. ENS er imponeret over 
resultatet, og kan allerede se, at kvæget har færdes mere i området end tidligere. Godt arbejde! Arbejdsgruppen 
mener ikke, at det er en opgave de kan varetage fremadrettet. ENS gør opmærksom på, at der både kan slås med 
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le men også med buskrydder, og at en hver indsats gør en forskel for at bryde dominansen af lysesiv.  

Uffe har hørt, at de har givet tilladelse til muslingopdræt i bugten. ENS følger op.   

 

2. Nivå Bugt som jagt-og forstyrrelsesfrit område 

Lise fremlægger forslaget om at genoptage arbejdet med at få Nivå Bugt Strandenge som jagt- og forstyrrelsesfrit 
område, da der nu blæser grønnere vinde over landet.  

ENS har møde med kommunen, hvor hun får diskuteret også dette emne igennem med dem. 

Morten (Annettes mand) har en god dialog med kommunen og er god til forhandling, så måske er det en idé at 
have ham med. ENS kontakter Morten, såfremt det bliver relevant.  

 

3. Afgræsning og effekt på forstyrrelser 

ENS kan fortælle, at der arbejdes med at forlænge græsningssæsonen. Særligt i syd, hvor et mindre antal 

dyr ønskes udbundet tidligt. Dels for at give engene den ønskede ro, og dels for at give en mere dynamisk 

afgræsning. 

Niels synes græsningstrykket har været for højt i år, og at der har været mangel på blomstrende urter. ENS kan 
oplyse, at ved at forlænge græsningssæsonen og derved bruge færre dyr, forventes kvæget fortsat at få bidt tagrør 
ned, men der gives mere plads til de blomstrende urter.  

 

Ift. forstyrrelser, fortæller Lise at Søren Brink har ringet 114 i forbindelse med en hundeejer, der nægtede 

at tage sin hund i snor. Politiet var i nærheden, og kom straks og gav pågældende en bøde. 

Arbejdsgruppen kan overveje dette, hvis lignende problem opstår ved Nivå Bugt Strandenge. 

 

4.Etablering af blåt bånd 

Da det kystnære hegn blev opsat, ophørte græsningen på de mest kystnære tagrørsbevoksninger. Dette 

har ført til at en bred bræmme af tagrør, mælder, snerler m.fl., og en massiv førneopbyggelse udenfor 

hegnet. Dette hindrer den direkte adgang til kysten for ungeførende fugle, og mindsker saltvandspåvirk-

ningen på engene.  

For at få en større kystpåvirkning på de sydlige arealer og få etableret en åben overgang mellem strandeng 

og hav, ønskes hegnet rykket ud på den anden side af tagrørene. ”Det blå bånd”, som denne overgang 

kaldes, fremmer en større variation med tuer, loer, pytter, mudderflader og våde og halvvåde områder, 

der giver rigt tilgængelige fødesøgningsmuligheder i en længere periode.  

 

5. Hegn  

FVF bruger hvert år mange penge på at opsætte og nedtage hegn ved Nivå, og reservatet er bekosteligt for 

fonden at drive. ENS hører arbejdsgruppen om muligheden for hjælp til nedtagning og opsætning af 

kysthegnet ved strandengene lige som på Nyord. Det vil være med hjælp fra en professionel hegnsmand, 

der har lette redskaber til hegnssætningen samt en ATV til det tungere grej. 

Arbejdsgruppen mener ikke, at de kan klare opgaven. ENS tænker videre over alternative muligheder.  

En anden opgave er slåning under hegn, der ville kunne spare fonden for mange penge. Niels slår allerede 

en strækning i nord - tak for det. I syd er spændingen ofte lav grundet stor opvækst i forsommeren, og 

rydning af kortere strækninger vil kunne gøre en stor forskel. ENS ser nærmere på opgaven med 

arbejdsgruppen ved besigtigelsen forud for næste møde.  

 

6. Overvågning i reservatet 

ENS oplyser, at der p.t. står en herre, Niels Ulrik Bruun, og laver trækfugletællinger i tårnet på tangen. 
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Emnet tages op til mødet, da gruppen har haft spørgsmål til hans optællingsprojekt og om årsagen dertil. 

ENS oplyser, at Ulrik har lavet sit eget projekt, og ønsker at tælle i tre år frem. Projektet har ingen 

tilknytning til DOF eller FVF, men Ulrik har som alle andre lov til at nyde fuglene på tangen fra vores tårn.  

 

7. Status for redekasser  

Arbejdsgruppen opsatte i foråret en redekasse til gravand. Denne har desværre kun vær beboet af mus. Måske der 

er bedre held næste år, hvor kassen har ligget urørt lidt længere tid forud for ynglesæsonen. Arbejdsgruppen 

planlægger at opsætte endnu en kasse, som Walter laver. Tak for det!  

 

8. Åbent Tårn  

Datoer fastlægges til mødet den 23. november kl. 19. Lise indsender mødeindkaldelse.  

 

9. Kommende arbejdsdage og opgaver 

Se skema sidst i referatet 

Opgaver over vinteren opstår ad hoc i forbindelse med storme og lign. Lise indkalder løbende til arbejdsdage. Det 

fungerer godt for gruppen, og alle er tilfredse med dette. 

 

Lysesiv kan med fordel også slås over vinteren. Alle er velkomne til at svinge en kratrydder eller le hen over 

lysesivene i løbet af vinteren. Det vil være en stor hjælp!    

 

Datoer til kalenderen 

Dato Hvad Ansvarlig / kommentar 
 

23. november kl. 19. Fastlægge datoer for Åbent Tårn Lise skriver ud  
 

22. februar kl. 19 
 

Arbejdsgruppemøde ENS og Lise koordinerer  

 

10. Eventuelt 

Jan spørger til, hvor mange får Fugleåret med henblik på at få en fælles forsendelse. Der er mange i gruppen der 

får bogen, og Jan vender tilbage vedr. dette.  

 

Jan efterspørger et skilt til Åbent Tårn, der er lettere at transportere rundt end de eksisterende A-skilte. ENS 

undersøger mulighederne for et strandflag med jordspyd.  

 

Tak for et godt møde. 

De allerbedste hilsner 

Emilie 
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Arbejdsopgaver ved Nivå Bugt Strandenge 
 

 Eventuelle kommentarer/Ansvarlig Er gjort Efterår/ 
vinter 
2020-21 

Forår/ 
sommer 
2021 
 

Faste opgaver:     

Klippe langs med stien  X X X 

Slåning/rodstikning af lysesiv Se evt. nærmere i tidligere referat 
om behandling  

X X  

Slå under hegn   X  X 

Ordne fugletårnet Efter behov 
 

X  X 

Affaldsindsamling   X  X 

Opfyldning af foldere   Lene X X X 

Udlægning af flis efter behov Efter behov    

Andre opgaver:     

Opsætte gravandkasse Walter laver kassen X X  

 


