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Fugleværnsfonden, den 17. marts 2015 

Referent: Marie-Louise Olsen 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge 

mandag den 9. marts 2015 

 
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Finn, Ivan, John, Lene, Michael K., Lise, Niels, Peter, Uffe, 
Walther, Nora (SLing/bachelorstuderende) og Marie-Louise (M-L fra FVF sekretariatet) 
 
Afbud: Carsten H., Lone, Morten, Stine, Jan  
 
Desuden manglede: Uve 
 

 

John er tilbage efter en periode med sygdom, men gjorde comeback med to forskellige dejlige 
kager – tak for det John. Mødet blev holdt i lokalerne på Sletten Havn. Velkommen til Nora Ohlsen 
som ind til juni 2015 blandt andet vil beskæftige sig med Nivå Bugt. 
 
1/ Udførte opgaver siden sidst 
 

 Slåning af kile ved fugletårnet 

 Strandhegnstråd taget ned 

 Tagrør slået og fjernet 

 Diverse Åbent Hus-dage afholdt 
 
2/ Nyt fra Lise 
 
Lise har fundet en ny entreprenør, som kan løse opgaver i Nivå Bugt. 
Lise er blandt andre blevet interviewet til en jubilæumsbog, som udkommer i 2016 i forbindelse 
med Fugleværnsfondens jubilæum. 
 
3/Visit Danmarks potentialerapport for området 
 
Planen findes her: 
http://www.fredensborg.dk/forside/om+kommunen/kommunen+i+udvikling/potentialeplan+for+h
umleb%c3%a6k+og+niv%c3%a5 

 

Lise har fulgt processen nøje, og har på vegne af FVF deltaget i flere borgerrettede møder. 
 
Den Hageske Stiftelse (DHS) og Elise har blandt andre været til møde med flere centrale personer 
fra Fredensborg Kommune om potentialeplanen. Kommunen var særdeles lydhør og gennemfører 
ikke aktiviteterne på DHS’s ejendom, hvis der er modstand mod dette. Planen er en 
potentialerapport, og realiseringen er ikke vedtaget politisk.  
 
Der er endnu et borgermøde om planen, som både gælder Nivå Bugt og Humlebæk den 9. maj. 
Mødet holdes i Humlebæk, se mere på kommunens hjemmeside. 
 
 

http://www.fredensborg.dk/forside/om+kommunen/kommunen+i+udvikling/potentialeplan+for+humleb%c3%a6k+og+niv%c3%a5
http://www.fredensborg.dk/forside/om+kommunen/kommunen+i+udvikling/potentialeplan+for+humleb%c3%a6k+og+niv%c3%a5
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Bramgæs. Nivå Bugt oktober 2014. Foto: Bo Svensmark 

4/Arealerne vest for Strandvejen 
 
Fugleværnsfonden har været til møde med Den Hageske Stiftelse vedr. om (og i hvilket omfang) 
Fugleværnsfonden kan indgå aftale med Stiftelsen om at drifte arealerne vest for Strandvejen. Der 
er endnu ikke besluttet noget konkret. 
 
5/ Opstart af plejeplan for Nivå Bugt 
 
I foråret 2015 vil processen med at udarbejde en plejeplan for Nivå Bugt gå i gang, der er hyret en 
ekstern konsulent til opgaven. Arbejdsgruppen vil naturligvis blive inddraget og indkaldt til en 
besigtigelse sammen med konsulenten. 
 
6/ Maskinelt slet og fjernelse af tagrør 
 
M-L orienterede om at entreprenør Dan igen i år har slået tagrør og leveret dem til Årstiderne A/S. 
Dette vil med overvejende sandsynlighed blive gentaget i ultimo august.  
 
7/Jagtforstyrrelser 
 
Der har været en nyhed på DOFs hjemmeside om Fugleværnsfondens holdning til strandjagt i Nivå 
Bugt, hvor Fugleværnsfonden annoncerer, at vi vil arbejde på at få Nivå Bugt udpeget som 
vildtreservat uden jagt. Danmarks Jægerforening gav efterfølgende et modsvar på deres 
hjemmeside. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med at registrere forstyrrelser i Nivå Bugt fra 
bl.a. jagt og taste dem ind i kalenderen. 
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Nivå Bugt. Åbent Hus oktober 2014, hvor der var mindst 100 deltagere i løbet af dagen. Foto: Bo Svensmark 

 
 
8/ Kommende arbejdsdage og opgaver 
 
Opgaver: 

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

 Småreperationer på hegnet (kontakt M-L, hvis der er brug for entreprenørhjælp) 

 Ny bænk på plads 

 Løbende beskæring 

 Skrald indsamling med DN den 19. april 

 Renses fuglekasser 
 
Arbejdsdage; 
 
Lørdag den 28. marts kl. 10.00 
Onsdag den 1. april kl. 10.00 
Søndag den 19. april kl. 10.00 – 12.00 
 
Åbent Hus og andre arrangementer: 
 
Se Lises bilag til dette referat. 
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Evt. 
 

 En ’lågetæller’ blev efterlyst til at danne sig et overblik over antallet af besøgende. 

 Afbryder til strømhegnet købes (tovholder M-L) 

 Der er etableret en borgerforening, som samarbejder om Langstrup Mose i Fredensborg, se 
på http://langstrupmose.dk/index.html 

 Birgitte fortalte at DN har igangsat et projekt med overvågning af mårdyr. Dette kan man 
melde sig til via Bo Håkansson fra DN´s sekretariat. 

 
 

Næste arbejdsgruppemøde er den 17. august kl. 19.00 
 
Tak for et godt møde 
 
De bedste hilsener Marie-Louise 
 

http://langstrupmose.dk/index.html

