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Fugleværnsfonden, den 25. august 2015 

Referent: Marie-Louise Olsen 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge 

mandag den 17.august 2015 

 
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Ivan, Jan, Lene, Lise, Peter, Uve, og Erik Mandrup (konsulent og 
med under punktet plejeplan) og Marie-Louise (M-L fra Fugleværnsfondens sekretariat) 
 
Afbud: Carsten, Finn, Lone, Morten, Niels, Stine, Uffe, Walther, Michael, Lars 
 
Desuden manglede: Michael K. 
 

 

Mødet blev holdt i de gode lokaler på Sletten Havn med dejlig hjemmebag fra Lise. Tak for det. 
Omdrejningspunktet for mødet var den plejeplan som er under udarbejdelse, og derfor deltog 
konsulent og biolog Erik Mandrup under det punkt.  
 
1/ Udførte opgaver siden sidst 

 14 kreaturer kom ud medio maj 

 Ture afholdt 

 Flis på stien ud til tårnet (ca. 7 kubikmeter) 

 Småreparationer på hegnet inkl. entreprenørhjælp 

 Ny bænk sat på plads 

 Løbende beskæring 

 Skraldindsamling med DN 
 
2/ Plejeplan for Nivå Bugt 
Delområder i plejeplanen, som er under udarbejdelse, blev præsenteret. Gruppen kom dernæst 
med deres input (se kort som bilag). Erik Mandrup noterede de indkomne bemærkninger. 
Gruppen er løbende velkomne til at skrive til M-L, hvis man kommer i tanker om yderligere input, 
herunder viden om tilstedeværelse af flora og fauna i de enkelte delområder. 
 
3/ Donation til friluftsudstyr fra friluftsrådets pulje ”Aktiv af natur” 60+ puljen 
Gruppen har modtaget 33.800 kr. til formidlingsudstyr (teleskoper, kikkerter). Tak til Peter Sander, 
der var tovholder på ansøgningen. En delegation fra gruppen køber sammen med M-L udstyret. 
Udstyret skal mærkes tydeligt med FVF. 
 
Evt. 

 Jan: Der er nogle firmaer, der er begyndt at lægge reklamefoldere i vores folderkasse. Disse 
skal fjernes, hvis man opdager det. 

 Jan: De frivilliges ture fremgik ikke af FVF´s årsberetning til DOF’s repræsentantskabsmøde. 

 Birgitte: Københavns Universitet har søsat et projekt med at kortlægge hotspots for 
havfriluftsliv. DOF bør være opmærksomme på dette projekt. 

 M-L: processen med at udpege Nivå Bugt til vildtreservat kører fortsat. 
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4/ Kommende arbejdsdage og opgaver 
 
Opgaver: 

- Løbende beskæring 
- Lågen mellem de to folde skal holdes åben 
- Løbende indtastninger af forstyrrelser i googlekalenderen (sendes til Anders H.)  
- Den sti, der går nord på fra tårnet mellem kvæghegn og kystlinje, holdes fri for vegetation 

M-L bestiller et ”stipiktogram” 
 
Arbejdsdage: 
 
Lise indkalder løbende. Arbejdsdage vil primært være søndag formiddage. 
 
5/ Åbent Hus og andre arrangementer: 
 
Vigtigt! Ture for 2016 skal sendes til Allan den 1. november, derfor har Lise meldt ud, at der 
holdes møde om turkalender 2016 mandag den 26. oktober kl. 19.00 på Sletten eller hos Lise 
(Lise kommer med nærmere info på mail). 

 
Næste arbejdsgruppemøde er den mandag den 7. marts kl. 19.00 
 
Tak for et godt møde i godt selskab :o) 
 
Hilsener fra Marie-Louise 
 
 

 
P.g.a. kraftig østenvind var der kun kitesurfere og ingen fugle i Nivå Bugt. Foto: Karsten F. 


