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Møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge 
3. oktober 2022 

 
Til stede: Anders, Bo, Ib, Lene, Liva, Niels samt Jørn (JDL) fra sekretariatet 

 

 

 
 
1. Siden sidst 
 
Fra sekretariatet 
I efteråret blev der efter tre års pause afholdt fællestræf for alle frivillige i Fugleværnsfonden. Det foregik denne gang 
på Sydlangeland, og det var en super hyggelig dag med masser af socialt samvær og trækkende fugle. Det er corona, 
der har været skyld i den lange pause, og det er derfor muligt, at der vil blive kompenseret, så der afholdes fællestræf 
allerede igen til næste år. 
 
Vores direktør Kristian Dammand stoppede lige før sommerferien, og efter en rekrutteringsproces har bestyrelsen 
ansat Thomas Færgeman som ny direktør pr. 1. november. Vi ser meget frem til samarbejdet. 
 
Ved Nivå Bugt Strandenge 
På grund af den tørre sommer har køerne kunnet bryde ud af folden, så de har bevæget sig rundt på stien. Der bliver 
derfor sat et hegn op på sydsiden af stien ved tårnet, så det ikke sker mere. Der kommer desuden nyt hegn til foråret. 

 
2. Udførte og kommende arbejdsopgaver 
 
Gruppen har i store træk udført alle de planlagte opgaver. 
 
Affaldsindsamling i foråret bliver i uge 12 (25-26/3) i samarbejde med DN Fredensborg. 
 
Derudover er der beskæring af toppen af buskadset SV for tårnet på programmet samt slåning af lysesiv. 

 
3. Fredensborg Kommunes projekt ”Vild Kommune” 
 
Hanne Berg (SF) har foreslået en plan (grøn bog) for et kommende større sammenhængende naturområde, som 
potentielt kan give muligheder for et samarbejde om mere spændende natur. Vi tager punktet op igen på næste 
møde. 
 
4. Hegn og afgræsning 
 
Der var ønske om at rykke hegnet nogle meter i sydenden ved tårnet, så der bliver bedre udsyn til fuglene.  
 
Se desuden pkt. 1 Siden sidst. 
 
5. Forvaltning 
 
Der var delte meninger om, hvor god en metode afbrænding er til at holde udbredelsen af lysesiv i skak, og forskellige 
metoder og muligheder blev vendt. Jørn snakker videre med sekretariatet og vi tager emnet op løbende i 
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arbejdsgruppen. 
 
6. Overvågning 
 
Punktet udsat, da Michael ikke var til stede. 
 
7. Ture 
 
Lise koordinerer Åbent Hus og melder datoer ind til Jørn og Allan. 
 
Gruppen vil rigtig gerne have Åbent Hus-turene annonceret i Fredensborg, Hørsholm, Helsingørs lokalaviser (Ugenyt, 
Ugebladet og Lokalavisen Nordsjælland). 
 
8. Arbejdsdage og kalender 
 
Lise indkalder til arbejdsdage og et møde om Åbent Hus-datoer og -bemanding. Jørn koordinerer datoer for 
planlægningsmøderne i 2023 med Lise. 
 
9. Evt. 
 
Tak for et hyggeligt møde! 
 
De allerbedste hilsner 
Jørn 
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