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Status-referat for Nivå Bugt Strandenge februar 2021
Lise og Emilie (ENS) fra sekretariatet besigtigede Nivå Bugt Strandenge den 22. februar for at drøfte de
kommende arbejdsopgaver, og hvad der ellers rører sig for både arbejdsgruppe og generelt ved Nivå Bugt
Strandenge. Dette blev gjort som alternativ til et arbejdsgruppemøde, som ikke er muligt at afholde under de
gældende coronarestriktioner. Arbejdsgruppen har forud for mødet haft mulighed for at henvende sig med
punkter til dagsordenen. Der var ikke modtaget noget hertil.

Dagsorden
Følgende punkter blev drøftet, og kan findes i dette status-referat:
1) Info og orientering siden sidst
2) Afgræsning og hegn 2021
3) Nivå Bugt Strandenge som vildtreservat
4) Lysesiv
5) Etablering af blåt bånd
6) Datoer til kalenderen
7) Arbejdsopgaver for arbejdsgruppen (skema sidst i referatet)

1. Info og orientering siden sidst
Alle Fugleværnsfondens ture er aflyst ind til p.t. 1. april. Hold jer opdateret på hjemmesiden.
Kommunen forventer at kystsikre i løbet af 2021. Det er dog p.t. usikkert, om det bliver rykket til 2022.
Oplægget har været i høring, og de har taget alle Fugleværnsfondens og arbejdsgruppens kommentarer
med som krav hvad angår både udførselstidspunkt ift. fuglene og metode for at sikre naturtypen.
2. Afgræsning og hegn 2020
Søren fortsætter som afgræsser i 2021. Han aflønnes kr./dyr/mdr., og arbejdsgruppen må derfor fortsat gerne
melde ind, når de ser, at antallet af dyr i foldene ændres. Aftalen med Søren er, som følger:

ENS har en aftale med Claus SHN hegn om, at der opsættes hegn omkring midten af marts, og at det står
klart senest den 1. april.
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Fugleværnsfonden ønsker at lukke strandengene i syd af, mens her går græssende kreaturer for at skabe
mere fred på engene. ENS har en dialog med kommunen omkring dette. Såfremt at det bliver aktuelt i
indeværende græsningssæson, får arbejdsgruppen besked.
3. Nivå Bugt Strandenge som vildtreservat
ENS har haft en snak med kommunen vedr. dette. Der menes dog ikke p.t. at være momentum for at gå
videre med det. I stedet er det blevet undersøgt, hvorvidt Naturbeskyttelseslovens §27 kan anvendes til at
give området fred. Desværre har det vist sig, at denne paragraf kun bruges yderst sjældent, og kun når der
er tale om sjældne dyr på national plan.
4. Lysesiv
Ved besigtigelsen så ENS og Lise nærmere på lysesivene i den sydlige del af reservatet. Arbejdsgruppens
flotte indsats ses tydeligt, men det er også tydeligt, at lysesivene er så grove, at de er svære at tage ved
roden, hvilket er en nødvendighed for at begrænse dem på arealet.
ENS undersøger muligheden for at disse kan afbrændes i stedet. Der er p.t. sendt en anmodning til
fredningsnævnet, som behandles sammen med punkt 5.
5. Etablering af blåt bånd
Der arbejdes fortsat med etablering af blåt bånd på de sydlige enge. Der er givet dispensation fra
naturbeskyttelsesloven, men fredningsnævnet skal tage stilling til, om der kan anvendes brand som
plejemetode (også til lysesiv). ENS forventer, at der gives tilladelse til dette, da metoden nævnes i
Fredensborg Kommunes plejeplan for området, og desuden tidligere har været anvendt som
førstegangspleje. Etableringen forventes at kunne være en realitet i 2022.
6. Datoer til kalenderen
Åbent Tårn
Dato
Kl.
Hvad /hvem
25/4
30/5
21/7
8/8
12/9
3/10

10-13
10-13 Fuglenes dag
19-21 Trækfugleaften
10-13
13-16 Naturens dag
13-16

Arbejdsdage og arbejdsgruppemøde
Dato

Hvad

20. marts kl. 10-ca. 12) Affaldsindsamling
(se Lises mail fra 12/3)
11. oktober (kl. 19-21) Arbejdsgruppemøde
Lise indkalder som vanligt løbende til arbejdsdage.

Ansvarlig / kommentar
Lise koordinerer
ENS og Lise koordinerer
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Tusind tak til jer alle for jeres indsats i reservatet. Senest med jeres udrykning, da birken ved skiltet
væltede. Nivågruppen er altid på pletten! Tak for det!
De allerbedste hilsner
Emilie
7. Arbejdsopgaver ved Nivå Bugt Strandenge
Eventuelle kommentarer/ansvarlig

Er gjort

Forår/
sommer
2021

Efterår/
vinter
2021

Faste opgaver:
Klippe langs med stien

X

X
X

Lysesiv

Afventer dispensation på afbrænding

X

Ordne fugletårnet

Efter behov

X

Affaldsindsamling

X

Opfyldning af foldere

Lene

Udlægning af flis efter behov

Efter behov

X

X

X

Slå under hegn på den sydlige fold
Andre opgaver:
Projekt Gravand

X

Fjerne væltet birk

X

X

X

