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Fugleværnsfonden, den 5. september 2016 

Referent: Marie-Louise Olsen 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge 

mandag den 22.august 2016 

 
Deltagere: Michael K.P., Peter, Uffe, Walther, Annette, Birgitte, Bo, Finn, Jan, Lene, Lise og Marie-Louise 
(M-L fra FVF sekretariatet). 
 
Afbud: Anders, Lone, Morten 
 

 

Forsamlingshuset på Sletten Havn dannede igen rammerne for mødet og Lise diskede op ikke bare 
med friskbagt kage, men også med lækkert knækbrød – TAK. 
 
1/Info og orientering siden sidst 

- M-L orienterede om jubilæets gang og fortalte bl.a. at jubilæumsbogen går som varmt brød 
- Gruppen berettede om de fortsatte forstyrrelser fra brætsejlads, hvor bl.a. ederfugle med 

ællinger forstyrres 
- Anders H. taster for fremtiden Åbent Tårn-dage ind i DOF Nordsjællands kalender 

Udførte opgaver: 
- Beskæringer langs stien 
- Indtastninger af forstyrrelser i reservatet i googlekalender, meldt ind til Anders 
- Bænk sat på plads 
- Slåning under hegnstråd (entreprenør) og slåning på sti til åen 
- Vandtrug fastgjort, efter kvæget havde skubbet til det (entreprenør) 

 
2/ Opfølgning på de 10 nye hektar 
Fugleværnsfonden har indgået forpagtningskontrakt med Lyngebækgaard. Herved forvaltes hele 
Nivå Bugt nu af Fugleværnsfonden. Se kort på sidste side.  
 
3/ Afgræsning og hegn 2016 
Søren Pedersen fortsætter som græsningshaver/kvægejer i 2016. Søren har 38 kvæg (inkl. en del 
kalve) i den sydlige fold og 18 stk. i den nordlige fold.  
 
Kvæget i den sydlige fold fjernes fra arealet senest medio september. Når de sydlige kvæg er 
fjernet, åbnes leddet op, således kvæget i den nordlige fold kan bevæge sig i hele bugten her i 
slutningen af græsningssæsonen. 
 
Hegnet på det nyforpagtede areal kan muligvis udvides ud mod havsiden. I sin tid registrerede 
amtet kødfarvet gøgeurt på denne lokalitet, men Lyngebækgaard frahegnede det pga., at de synes 
det var for sumpet til kvæget. M-L besigtiger lokaliteten med Uffe og tager bestik af, om det kan 
medhegnes igen. Der er muligvis trykvæld på lokaliteten. 
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4/Opbevaring af formidlingsudstyr 
Optik opbevares altid indendørs. Når man står for et arrangement, henter man udstyret hos dem, 
der har stået for et arrangement gangen før. Vinteropbevaring af alt udstyr (pånær A-skilt) foregår 
hos Uffe (tak for det!). A-skiltet står i skuret, hvor der også er pins (nål med fugl på) til salg. Hvis 
der er nogle fra gruppen, som mangler en nøgle til skuret, kontaktes Lise. Penge fra salg af pins 
afleveres til M-L eller inde i sekretariatet. 
 
5/ Plejeplan for Nivå Bugt 
Plejeplanen for Nivå Bugt, som er udarbejdet af konsulentfirmaet Orbicon, ligger klar i 1. udgave. 
Den Hageske Stiftelse ved Jørgen Hage har i foråret fået udleveret planen til kommentering og 
godkendelse, dette er ikke sket endnu, men Stiftelsen arbejder på at være klar med en 
tilbagemelding senest medio november. 
 
Efter mødet fik arbejdsgruppen tilsendt plejeplanen til kommentering, da spørgsmålet omkring 
tagrørsslåning nord for stien blev debatteret. Som følge af gruppens samlede 
tilbagemelding/kommentering vil tagrørene blive slået i samme omfang som de seneste år. 
Grunden til dette er især, de formidlingsværdier tagrørene giver i relation til småfugle. Plejeplanen 
er kun til internt brug, da den ikke endeligt er godkendt. 
 
6/ Potentielt vildtreservat 
M-L orienterede kort om, hvad der var sket siden sidst. Gruppen fortsætter den systematiske 
registrering af forstyrrelser. 
 
7/ Åbent Hus 
 

Åbent Hus arrangementer 2016 

 

På baggrund af sidste års Åbent Tårn blev følgende datoer bestemt: 

 

Åbent Tårn arrangementer 2016  Tid:  Ansvarlige: 

 

 

Søndag den 11. september (Naturens dag) kl. 10-13  Annette, Bo 

 

Søndag den 2. oktober       kl. 10-13  Jan, Lene, Uffe 
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6/ Kommende arbejdsdage og opgaver 
 
Opgaver = 

- Løbende beskæring 
- 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 
- Beskæringer ved kvægbro nær Strandvejen 
- Elletræer på den åbne eng fældes 
 

Arbejdsdage = 
 
Lise indkalder løbende til resten af arbejdsdagene. Arbejdsdage vil primært være søndag 
formiddage. 
 
Evt. 
Søren Ring fra sekretariatet har efter mødet været i Nivå Bugt og opsætte en publikumstæller. 
 
Næste arbejdsgruppemøde er den mandag den 20. marts kl. 19.00 
 
Tak for en godt møde med dedikeret deltagelse. 
 
De bedste hilsner fra Marie-Louise 
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