Fugleværnsfonden, den 5. marts 2013
Referent: Carina Pilgaard

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge
tirsdag den 19. februar 2013
Til stede: Annette, Birgitte, Bo, Finn, Ivan, Lise, Nils, Peter, Walther samt Carina Pilgaard (CP) og
Elise Frydensberg (EF) fra sekretariatet (FVF).
Afbud: Anders, Flemming, John, Lone, Morten, Uffe, Uve, Winnie.
I øvrigt manglede: Carsten, Michael K.

Info og orientering siden sidst
Sekretariatet:
Carina Pilgaard, skov- og landskabsingeniør, er pr. 1. oktober 2012 – 30. juni 2013 ansat som
barselsvikar for Marie-Louise Olsen og præsenterede sig på mødet.
Søren Ring (Ibsen), biolog, er pr. 1. oktober 2012 ansat som afløser for Søren Ferdinand Hansen.
Søren kunne desværre ikke komme til mødet, men ser frem til at møde gruppen senere.
Søren står primært for den overordnede fugle - og naturovervågning samt de større projekter som
LIFE/Natura2000, mens Carina varetager driftsopgaver såsom græsning, hegn, slet og
landbrugsstøtte samt praktiske ad hoc opgaver. Det er Carina, der som vikar for Marie-Louise, står
for den primære kontakt med gruppen i Nivå.
Lise besøgte sekretariatet for et par uger siden og medbragte en CD med rigtig fine billeder fra
Nivå, som vi er meget glade for 
Gruppen:
Der er kommet et nyt medlem i gruppen, Lone, som desværre ikke kunne deltage i mødet, men ser
frem til at møde gruppen og tage fat på arbejdsopgaverne.
Lise sendte takkebrevet rundt for den buket, hun købte på vegne af gruppen til Ibs bisættelse den
27. december 2012.
Lise informerede om en kano, der blev efterladt af nogle jægere i efteråret. Kanoen drev ind på
vores reservat og er efterfølgende blevet flyttet ind i tagrørene. Lise har haft kontakt til både
havnekontoret og hittegodskontoret. Sidstnævnte lovede før jul, at de ville hente kanoen, men
intet er sket. I forbindelse med slåning af tagrørene i marts vil kanoen blive fjernet.
Hegn og kvæg
Græsningstrykket er generelt godt. Det er blevet bedre, fordi der er kommet flere dyr på i år.
Søren afregnes nu pr. måned, som han har dyrene ude, og ikke for en hel sæson.
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Lise, Carina og Søren kvægejer gennemgår hegnene i slutningen af marts, så Pit hegn kan bestilles
til flytning samt reparationer af hegn i april. I den forbindelse vurderes også, om hegnet skal
rykkes længere ud på tangen.
Carina mødes i marts med Lotte Vind fra Fredensborg Kommune for at finde en løsning mht.
hullerne under hegnet, opfyldning af grus på parkeringspladsen samt en løsning i forhold til
vandingsmulighed for køerne.
Carina undersøger mulighed for afgræsning på Lyngebæksgårds areal, som desværre ikke blev
afgræsset sidste sæson.
Niels bemærkede, at han gerne vil slå med le i forhold til at forberede arealet til afgræsning.
Der er pt. konstant strøm i hegnet. Dan Jørgensen har informeret om, at det kan ændres.
Flemming eller Lise er på sagen.
Minkbekæmpelse
Leif Øgaard har i januar opsat 3 fælder langs åen og ved tangen. Fælderne sender direkte besked
med SMS til Leif, så snart der er et dyr i fælden. Leif sørger selv for aflivningen. Indtil videre er der
fanget én ved Nivå Mølle samt én ved vognporten.
Det blev bemærket, at det på sigt ville være rart hvis en fra gruppen kunne påtage sig aflivningen.
Det skal først undersøges, hvilket våben, der efter ny lov, må bruges uden jagttegn, og som
samtidigt er effektivt nok til at slå minken ihjel.
Opfølgning og orientering vedrørende strandjagt
Vildtkonsulenten for Naturstyrelsen Nordsjælland har lovet Fugleværnsfonden at prøve at få
arrangeret et møde med jægerne på Skovskolen. Vi vil meget gerne i dialog, da vi tror nogle af
overtrædelserne kan bunde i misforståelser og uvidenhed. Et sådant møde skal derfor sikre, at alle
parter er indforstået med gældende love og regler, og at disse overholdes.
Færdsel over hegnet eller på græsengene i reservatet med våben og fangstredskaber er ikke
lovligt. I kan læse mere om reglerne, og se hvor strandjagt er tilladt her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/omjagt/hvoroghvornaar/Fiskeriterritoriet/
Carina vil drøfte et evt. strandjagtsforbud med Fredensborg Kommune.
Ideen om Nivå Bugt som vildtreservat er ikke glemt, men har nok desværre årelange udsigter.
Anders er hovedansvarlig for fælleskalenderen, hvor der både registreres jagt og mink. Kontakt
ham, hvis I ønsker adgang til kalenderen. Det kræver, man opretter en gmail og får en invitation til
at se kalenderen af Anders. Gmail kan oprettes her:
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=en&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.
com%2Fmail%2F%3Fpc%3Dglb-ha-emea-glb-bk&utm_campaign=glb&utm_source=glb-ha-emeaglb-bk&utm_medium=ha
Opmagasinering af joller o. lign.
Ifølge naturbeskyttelsesloven er det tilladt at have en båd uden motor liggende på strandbredden
kortvarigt – dvs. én dag. Det kortvarige ophold må godt finde sted i nattetimerne.
Der bliver løbende lagt skilte i nye opmagasinerede både om, at de skal fjernes – i første omgang
uden en dato for fjernelse. På sigt kan der evt. blive opsat skilte på udvalgte steder, der fortæller
om reglen.
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Opsætning af hvinandekasser og uglekasse
Lise udsendte en mail den 22. februar med information om, at kasserne denne dag blev opsat.
Uglekassen kan ses fra strandvejen lige nord for p-pladsen ved kvægfolden (vest for strandvejen).
Hvinandekasserne er sat op på tangen imellem de 2 søer ved Vibevej, på vestsiden i den nordlige
del. Her står alle 3 kasser, hvor de kan ses fra Gl. Strandvej. De private lodsejere er positive.
Til kalenderen:
Åbent hus arrangementer 2013:

Tid:

Ansvarlige / bemanding:

Søndag den 26. maj (fuglenes dag)

kl. 13 - 16

Bo / Birgitte

Onsdag den 24. juli

kl. 19 - 21

Anders / Peter

Søndag den 18. august (Tårnenes dag) kl. 10 - 13

Uffe (MKP ?) / Ivan (Bo)

Søndag den 8. september

kl. 10 - 13

Annette / Bo

Søndag den 6. oktober

kl. 10 - 13

Ivan / (Birgitte, Bo)

Annette, Morten og MKP er ”reserve”- stand in på alle arrangementer.
Ivan tilmelder til Tårnenes Dag på Netfugl, hvis ikke gruppen af uransalige årsager allerede er
tilmeldt uden at vide det 
Kommende arbejdsdage og opgaver
Der indkaldes løbende til arbejdsdage. Det fungerer godt. Lise vil dog gerne bede jer melde tilbage
med en mulig lørdag kl. 10 - 12 i april, hvor der skal beskæres.
Udskiftning af plancher bliver fremover en fællesopgave på arbejdsdagene.
Affaldsindsamling den 21. april i samarbejde med DN ligger dog fast.
Slåning af tagrør:
Dan Jørgensen er i skrivende stund ved at slå tagrørene i bugten på de arealer, der forrige år blev
slået samt på ”øen”. Denne gang bliver det gjort med en ny lille skånsom maskine og med
opsamling. De opsamlede rør vil blive fliset på stedet og senere brugt som påfyldning af stien i
stedet for flis. Vi er spændte på resultatet 
Saltholmturen
Turen er fastsat til den 5. maj kl. 9.00. Båden er reserveret. Den koster 1500 kr., og der er plads til
10 personer. Lise kan ikke deltage og står derfor ikke for arrangementet. Lise sender en mail ud.
Eventuelt
Piletræ på Sølysts/kommunens grund:
Carina prøver at indhente tilladelse til fældning af stor hvidpil. I så fald er gruppen frisk på det.
Mange tak for et godt møde og dejlig kage  Jeg glæder mig til at se jer igen derude i foråret.
De bedste hilsener
Carina Pilgaard
Naturforvalter i Fugleværnsfonden
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