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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge 

Mandag d. 11. oktober 2021 
Til stede: Lise, Anders, Uffe, Jan, Lene og Emilie (ENS)  

 

Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet, og kan findes i dette referat: 

1) Info og orientering siden sidst 

2) Færdsel i syd  

3) Hegn og afgræsning  

4) Lysesiv - begrænsning af udbredelsen 

5) Hvervning af nye medlemmer  

6) Kommende arbejdsdage og opgaver  

7) Eventuelt 

 

 

1. Info og orientering siden sidst 
Nyt fra sekretariatet 
Hanne Havemose stopper som kommunikationsmedarbejder i Fugleværnsfonden pr. 1. november. Den 11. 
oktober starter hendes afløser Stine Bærentzen - tag godt imod hende! 
 
Fugleværnsfonden opfører nyt tårn på Nyord Enge. Tårnet forventes at have et øget platformsareal på ca. 6 

m2 for at understøtte det stigende antal af naturturister, der besøger området. Tobias Jacobsen har stået for 

designet, som er i tråd med de senere års nyopførelser ved Gulstav Mose og Ravnstrup Sø. Tårnet forventes at 

stå klart i november 2021. Arbejdsgruppen vil gerne have besked, såfremt der kommer en indvielse af tårnet.  

 

Fugleværnsfonden har fået fuglebeviser. Med et fuglebevis støtter du Fugleværnsfonden med 250 kr. 

Pengene går ubeskåret til fuglenes sag, da tegningerne er doneret af Carl Christian Tofte og trykket er doneret 

af STEP PRINT POWER. Man kan pt. vælge mellem en rødrygget tornskade, en rødhals og en havterne. De kan 

ses og bestilles på vores hjemmeside:  https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-

stoette/fuglebeviser  

 

Fugleværnsfonden samler ind til opkøb ved Søgård Mose med Sebastian Klein, som i år er Fugleværnsfondens 

profil. Det er kun anden gang i fondens historie, at vi samler ind til konkret opkøb. Dengang ”fyldte vi 

rørdrummen” og denne gang ”fyldes tranen”. Der er kommet et betalingsmodul på hjemmesiden, hvor man 

kan støtte, og der er videoer om kampagnen på Facebook og annoncer i Fugle & Natur. Det forventes, at der 

kommer et fuglebevis målrettet kampagnen.   

 
Nyt ved Nivå Bugt 
Der er givet tilladelse til afbrænding (se kort punkt 4), og det forventes, at der brændes i januar-februar.  
 
Der er fortsat rigtig mange besøgende ved Nivå Bugt Strandenge.   
I august kunne observeres bl.a. damklire (1), odinshane (2) og temmincksryle (5), og det trak ekstra mange 
besøgende til naturreservatet. Både rødben (1) og lille præstekrave (1) formodes at have ynglet umiddelbart 
nord for tangen på arealet, der er under konvertering fra rørskov til strandeng.  
 

  
 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-stoette/fuglebeviser
https://www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-stoette/fuglebeviser
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Nyt fra arbejdsgruppen  
Se også skema sidst i referatet  
 
Arbejdsgruppen har i alt afholdt 9 arbejdsdage, og har desuden udført lidt løbende ad hoc-arbejde i 
naturreservatet. 
I foråret blev opsat endnu en kasse til gravand. Den har desværre ikke være beboet i år, men vi håber på 
succes i 2022.  
Der blev suppleret med flis på gangstierne, der allerede er sunket godt ned på grund af de mange besøgende. 
Det er altid en større opgave med flis, og arbejdsgruppen brugte tre dage på udlægningen -Tak! 

 

2.  Færdsel i syd 

Kvæget kom først ud i maj, og ikke i det tidlige forår, som det ellers var aftalt med dyreholder. Der var 

derfor som vanligt mange, der luftede deres hunde på arealerne.  

Kommunen mener ikke, at det er tilladt at lukke arealerne i syd, med henvisning til nbl. §22 vedr. 

strandadgangsret. Vi undersøger fortsat, hvilke muligheder der er for at sikre mere fred på de sydlige 

enge. Forhåbentlig en tidlig forårsafgræsning kan hjælpe i 2022.  

 

3. Hegn og afgræsning   

ENS takker for de løbende opdateringer vedr. dyrene, der er vigtige for den løbende justering af 

dyretrykket.   

Hegn nedtages som vanligt, umiddelbart efter dyrene er taget hjem. Der har været lidt problemer 

med spændingen på hegnet sidst på sæsonen. Dette skyldes en del opvækst i den kystnære hegnstråd 

primært i syd. Slåning af en ca. 200 m strækning vil formegentlig kunne sikre en betragtelig bedre 

spænding på hegnet. Arbejdsgruppen vil gerne se på det til næste år, men de synes, at det er en stor 

opgave.  

Arbejdsgruppen spørger til, om den nordligste låge kan aflåses for at begrænse forstyrrelser i 

området. ENS undersøger dette.  

 

4. Lysesiv -begrænsning af udbredelsen 

Lysesiv breder sig fortsat ret kraftigt på de sydlige enge.  

Der er givet tilladelse til slåning og afbrænding på arealer 

anvist på kortet, og desuden punktafbrænding af lysesiv i 

syd. ENS foreslår, at der afholdes en arbejdsdag i slutningen 

af februar, hvor der forsøges med punktafbrænding af 

lysesiv med håndholdte ukrudtsbrændere. Det, synes 

gruppen, lyder som en god idé.- Det aftales, at der afholdes 

en kombineret arbejdsdag og arbejdsgruppemøde i det fri i 

uge 8.  

Da afbrænding er stærkt vejrafhængigt, kan den endelige 

dato først bestemmes i dagene op til.  

 

ENS arbejder desuden for en forlænget afgræsningssæson, 

der vil kunne bidrage til at begrænse udbredelsen.  

 

 

 

 



 

3 Oktober 2021, Emilie Nicoline Schmidt 

5. Hvervning af nye medlemmer 

Arbejdsgruppen har brug for nye kræfter.  

ENS fortæller, at vi har bedst erfaring med relations nære hvervninger. Dvs. at arbejdsgrupperne 

aktivt spørger folk i deres omgangskreds eller dem, der kommer i reservatet, om de eks. har lyst til at 

deltage på en arbejdsdag. ENS sikrer, at Naturvejlederne siger på turene ved Nivå Bugt, at der 

mangler nye medlemmer. Andre grupper har haft god erfaring med selv at deltage på turene og 

snakke med de fremmødte under turen. Desuden er gruppens Åben hus-arrangementer en oplagt 

platform til at forsøge at hverve nye medlemmer. ENS laver et A4 skilt med kontaktoplysninger på 

Lise. Skiltet hænges op, når der afholdes Åbent Hus, og tages ned efter arrangementerne.  

En anden mulighed er at spørge ud i DOFs lokalafdeling. Lise vil afsøge dette.  

ENS nævner desuden Facebook som en mulighed. Alle Fugleværnsfondens naturreservater har i 

princippet en underside. Dog ikke alle er aktive. Såfremt nogen fra gruppen ønsker at aktivere Nivå 

Bugt Strandenges underside, er de meget velkomne til at kontakte ENS herom. Facebook kan være 

med til at synliggøre arbejdsgruppens aktiviteter, og være en god måde at promovere arbejdsdage i 

naturreservatet.  

 

6. kommende arbejdsdage og datoer    

Arbejdsdage og arbejdsgruppemøde 

Dato Hvad Ansvarlig / kommentar 
 

22. november kl. 19 Datoer for åbent tårn Sletten havn  
Lise skriver ud 

Uge 8 efter kl. 12 Arbejdsdag med 
arbejdsgruppemøde i det fri (se 
punkt 4) 

ENS skriver ud 
(fortrinsvist ikke tirs. og fre.)  

 

Lise indkalder som vanligt løbende til arbejdsdage (skraldeindsamling, klargøring af tårn, slåning under hegn m.v.) 

Det fungerer godt for gruppen.  

 

7. Eventuelt 
Jan fortæller at Uffe Gjøl Sørensen er gået bort. Han har tidligere haft 

sin gang i Fuglenes Hus, FVF. Vi sender ham mange varme tanker.  

Hans nekrolog kan læses i DOFT 115 (2021) s. 217-219. 

 

Lise ligger inde med en del plakater fra Fugleværnsfondens 50-års 

jubilæum. Kontakt Lise, hvis det har interesse. Se plakaten t.h. 

 

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 
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7. Arbejdsopgaver ved Nivå Bugt Strandenge 
 

 Eventuelle kommentarer/ansvarlig Er gjort Efterår/
vinter 
2021 

Forår/ 
Sommer 

2022 

Faste opgaver:     

Klippe langs med stien  X  X 

Lysesiv Afbrænding arbejdsdag i uge 8             X  

Ordne fugletårnet Efter behov 
 

X  X 

Affaldsindsamling  X  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 X  

Fjerne væltet birk  X   

Nye skilte vedr. Tyr og løse hunde 
 

  ENS medbringer til Lise, der søger for   
opsætning på arbejdsdag 

 X  

Ophæng skilt til åbent hus 
 

  Se punkt 5  X X 

 
 

    

 
 


