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Minimøde for Nivå Bugt Strandenge 21. marts 2022 

 
Til stede: Jan, Lene, Ib, Uffe, Bo, Anders, Walter, Lise, samt Jørn (JDL), Maria og Emilie (ENS) fra sekretariatet. 

 
Foto: Traner, naturligt dannet "blåt bånd", arbejdsgruppemøde og afbrænding af lysesiv 

Under solens stråler og 200 traner holdt arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge arbejdsdag på de sydlige 

enge med efterfølgende minimøde i det fri. De sydlige enge blev besigtiget og lysesiv fik kamp til stregen. 

Stemningen var høj, og vi var alle fyr og flamme over det nye værktøj til vejen mod åbne enge.  

 

Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet og kan findes i dette statusreferat: 

1) Info og orientering siden sidst 

2) Kommende arbejdsopgaver 

3) Datoer til kalenderen 

4) Evt. 

 

1/ Info og orientering siden sidst 
Fra sekretariatet 
Hanne Havemose er stoppet som kommunikationsmedarbejder i Fugleværnsfonden pr. 1. november for at gå 

selvstændig. Den 11. oktober startede hendes afløser Stine Bærentzen. Fugleværnsfonden har desuden 

udvidet familien og har pr. 1. marts ansat Ane som fundraiser. Tag godt imod vores nye medarbejdere.  

 

I forbindelse med ansættelsen af en fundraiser vil ENS opfordre gruppen til, at ønsker/idéer til projekter, 
faciliteter, udstyr m.m. bliver bragt op, samt at kendskab til både mindre og større fonde og puljer deles med 
fonden. Anders nævner Bodil Pedersen fonden og Lise nævner Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (funderet 
på Coloplast), der kan være relevante at se nærmere på. Tak for det, det tages med videre til Ane.  
 
Fugletårnet ved Nyord Enge står klart. Det indvies d. 31. maj. 
Naturreservatet Rusland indvies i april – mere information følger.  
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Ved Nivå Bugt Strandenge 
Jørn overtager posten som kontaktperson til arbejdsgruppen. Emilie siger tak for det gode samarbejde og 

fortsætter med at varetage ansvaret for afgræsningen ved Nivå Bugt Strandenge.  

 

Maria, som deltog i arbejdsdagen, er blevet projektansat i Fugleværnsfonden og skal varetage en række 
undervisningsforløb ved Nivå Bugt Strandenge i april-juni.  

 

Søren fortsætter som dyreholder i 2022. Han aflønnes kr./dyr/mdr., og arbejdsgruppen må derfor fortsat 
gerne melde ind til ENS, når de ser, at antallet af dyr i foldene ændres.  

ENS har en aftale med Claus SHN Hegn om, at der opsættes hegn, så det står klart senest den 1. april. 

 
Fra arbejdsgruppen 
Lise har ikke længere mulighed for at besøge naturreservatet så ofte, men hun vil gerne fortsætte med den 
koordinerende rolle og fortsætte som kontaktperson - mange tak for det. Arbejdsgruppen hjælper med at 
melde ind, hvis de ser en opgave, der skal løses, og det aftales, at Lise siger til, hvis overskuddet bliver trængt.  

 

2/ Kommende arbejdsopgaver 

 2.a Klargøring af fugletårn og faciliteter 

Bænken skal på plads, buskadset tilklippes og skilte ved tårn med videre ses igennem. Stien slås efter 

behov. Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt med flis i år. 

 

 2.b Fjerne tang fra hegnssnor og låge 

Efter vinterens storme er 

store mængder af tang skyllet 

op. De dækker store dele af 

lågen for enden af tangen, og 

er desuden viklet godt rundt 

om tråden nær tangen og 

langs med Nivåen. Anders, 

Uffe og Bo vil koordinere en 

arbejdsdag i løbet af ugen, 

hvor de får styr på 

tangmasserne. Tak for det.  

 

 2.c Slå under hegn  

I starten/midten af juni er det relevant med en hegnsdag, hvor der slås under hegn på de sydlige enge 

for at opretholde en tilfredsstillende spænding i hegnet. De mest relevante hegnsstykker blev 

besigtiget på mødet. Ring, hvis I er i tvivl.  

 

2.d Opsætning af tyreskilte  

Så snart kvæget kommer på, opsættes skilte vedr. tyr i folden på de sydlige enge. Skiltene ligger hos 

Walter og Lise.  

 

Se desuden skema sidst i referatet  
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3/ Datoer til kalenderen 

Åbent Tårn 

Dato Kl. Hvad /hvem 

24/4          9-12 Bo og Ivan  

22/5 9-12 Bo og Uffe 
20/7 19-21 Anders og Michael     -    Trækfugleaften 
7/8 9-12 Bo og Jan  
11/9 13-16 Jan og Ivan                   -    Naturens dag 
2/10 13-16 Michael  

 

Arbejdsdage og arbejdsgruppemøde 

Dato Hvad Ansvarlig / kommentar 
 

26. marts kl. 10 - ca. 12 Affaldsindsamling  
(se Lises mail fra 14/3) 

Lise koordinerer  

Slutningen af marts 
 

Fjerne tang fra låge og hegnssnor Anders, Uffe og Ib 
koordinerer  

April  Klargøring af fugletårn og faciliteter Lise koordinerer  

Juni Slåning under hegn i syd Lise koordinerer 

3. oktober (kl. 19-21) 
 

Arbejdsgruppemøde JDL og Lise koordinerer  

 

Lise indkalder som vanligt løbende til arbejdsdage.  

 

 

4/ Evt.  

Der var intet til evt. 

 

Tusind tak for en dejlig dag i det fri med god energi og fut i den!  

Og tak for tiden som kontaktperson i fuglereservatet - vi ses derude!  

 

De allerbedste hilsner 

               Emilie 
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Arbejdsopgaver ved Nivå Bugt Strandenge 
 

 Eventuelle kommentarer/ansvarlig Er gjort Forår/ 
sommer 
2022 

Efterår/ 
vinter 
2022/2023 

Faste opgaver:     

Klippe langs med stien Punkt 2.a og efter behov  X X 

Afbrænding af lysesiv  Forventes gentaget       X       X 

Ordne fugletårnet Punkt 2.a 
 

 X  

Affaldsindsamling   26. marts -se punkt 3  X  

Opfyldning af foldere   Lene X X X 

Udlægning af flis efter behov Efter behov X   

Slå under hegn på den sydlige fold   X  

Andre opgaver:     

Projekt Gravand    
 

X   

Fjerne tangmasser fra hegn og låge  Se punkt 2.b  X  

Opsætning af tyreskilte  Se punkt 2.d  X  

 


