Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge
tirsdag den 5. maj 2009
Til stede: Anders H., Annette F., Birgitte G., Bo S., Flemming J., Ib A. L., Lise N., Michael V., Nils J. M.,
Peter S. N., Uve P. R., Walther S., Winnie I. samt Elise Frydensberg og Søren F. Hansen fra
Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Erik G-A., Jørgen R. P., Michael K. P.
Desuden manglede: Hans W., Helge S., Bo B., Ivan O., Lars E., Lars F. P., Steen Ø., Uffe F.

____________________________________________________________________________
Rammerne for dette møde var fornemmere end sædvanligt, idet vi mødtes i den smagfuldt
indrettede café på Rungstedlund, hvor der blev serveret kaffe/te og lækker tærte.
Siden sidst
Siden sidste møde i slutningen af januar har Karsten og Claus meldt sig ud af arbejdsgruppen.
Elise har talt med dem, og de ønsker begge alt godt for naturgenopretningsprojektet og
arbejdsgruppen fremover.
Lise vil gerne være kontaktperson for gruppen i stedet for Karsten, og hun blev valgt med applaus.
Græsningsprojektet og hegnet
Søren orienterede: Ud over Fugleværnsfondens areal er der inddraget yderligere to folde i
indhegningen, nemlig Skov- og Naturstyrelsens og Lyngebækgårds folde mod syd. Om sommeren
vil der gå fire højlandskreaturer plus seks kreaturer yderligere. Om vinteren vil der kun være
afgræsning med højlandskreaturerne i Lyngebækgårds del af folden. Der er lavet en aftale med
Lyngebækgård om, at de står for alt tilsyn med dyrene, sørger for vand osv. Der er endvidere
indkøbt en spændingsgiver, som sender en sms, hvis der ikke er strøm på hegnet. Der mangler
kun at blive underskrevet en kontrakt, før dyrene kan komme ud. Præcist hvornår det sker vides
ikke i skrivende stund.
Søren kontakter Lyngebækgård og hører, om vi kan sætte nogle små skilte op et par steder på
hegnet med et telefonnummer, som man kan ringe til i tilfælde af, at noget er galt.
Søren kontakter hegnsfirmaet og aftaler nogle mindre ændringer af hegnsforløbet: Den yderste
klaplåge ved tangen skal rykkes nogle meter til venstre, og en hjørnestolpe i hegnet ved Nivå’ens
udløb skal flyttes.
Skiltning
De opsatte skilte er midlertidige, men det har vist sig, at der er behov for ekstra informationer
yderst på tangen. Anders foreslog opsætning af et kort, der viser, hvor det er, vi ikke ønsker folks
færden - og hvor man ikke må fiske. Teksten på de to klaplåger skal også ændres, så folk mere
entydigt ledes hen til trampestien. Nils advarede om, at man ikke laver en skilteskov, og det var der
enighed om. Generelt er det arbejdsgruppens indtryk, at der er færre hundeluftere nu, men på den
anden side har den øgede opmærksomhed på området givet mere færdsel. Søren tager sig af
diverse.
Formidling
Elise orienterede om den formidlingsmæssige del af projektet. Danmarks Naturfredningsforening
(DN) havde anket den tilladelse, som miljøcenter Roskilde havde givet til fugletårnet, hvilket
indebar, at sagsbehandlingen i fredningsnævnet gik i stå. På et møde mellem DN’s lokalbestyrelse
og Fugleværnsfonden blev man enige om en anden og mindre udformning af fugletårnet, samt
opsætning af en bænk og tre piktogramstolper. De nye tegninger er sendt til Fredningsnævnet, og
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vi afventer nu sagsbehandlingen her. Det kan tage lang tid, op til et halvt år, men vi håber, at tårnet
kan stå færdigt inden for det næste års tid.
Affalds- og cykelstativer
Fredensborg Kommune har opstillet et skraldestativ ved strandvejen ved udgangen til tangen. Det
er ikke særlig kønt, og Søren vil undersøge, om vi kan få et pænere. Mange kommer på cykel til
området, og der mangler noget at stille cyklen op af. Søren snakker med PIT hegn og beder dem
om at banke et par hjørnestolper i jorden, som så forsynes med et cykelpiktogram (det skal
bestilles, så der går nogle uger, før Ingrid kan sende det – fx til Flemming og Winnie).
DOF’s Caretakerprojekt
Alle Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er automatisk medlem af DOF’s Caretaker Projekt. Som
led i dette er der en række opgaver, som caretaker-grupperne forventes at udføre. Arbejdsgruppen
varetager allerede de fleste af disse opgaver, men ikke alle, fx skal der oprettes en hjemmeside for
reservatet og indberettes diverse fugleobservationer. Samtidig fortalte Birgitte, at DOFNordsjælland er i gang med et lokalt overvågningsprojekt, som Ivan er aktiv i. Lise vil nødigt stå
som kontaktperson også i Caretaker regi, og efter lidt snak frem og tilbage meldte Anders sig som
Caretakerkontaktperson, og Flemming, Winnie og Uve meldte sig som "vandbærere". Anders vil
også prøve at gøre noget ved hjemmesiden. Elise giver Thomas Vikstrøm i Fuglenes Hus besked
om ændringen.
Nils fortalte om et DN-arrangement den 24. maj, hvor man kan lære at slå med le. Arrangementet
vil blive omtalt i diverse lokalaviser og på DNs hjemmeside.
Arrangementer og arbejdsdage
Der er planlagt yderligere fire Åbent Hus arrangementer i reservatet i indeværende år (se
kalender). Der var enighed om, at man frem over skulle holde åbent i tidsrummet kl. 10 - 13, hvor
det har vist sig, at flest kommer på besøg. Det vil blive sådan, at to medlemmer af arbejdsgruppen
melder sig som ansvarlige for arrangementet, dvs. sørger for at være til stede og byde de
besøgende velkommen – gerne med kikkert (evt. teleskop). Alle andre fra arbejdsgruppen er
naturligvis også mere end velkomne til at være med.
Elise sørger for udsendelse af en særskilt mail, hvor også de ikke tilstedeværende på mødet får en
chance for at melde sig som ansvarlig.
Ved forårets Åbent Hus arrangementer har der været et vist overlap med andre lokale og regionale
arrangementer. Elise beder Ellen, der arbejder som frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat, om at
tjekke, om Åbent Hus falder sammen med DOF-Nordsjællands ture, lokale DN arrangementer eller
andre lokale ting.
Der blev aftalt to arbejdsdage:
• Søndag den 14. juni fra kl. 10.00
Opgaven her er at fjerne de små stabbe, der stritter op på stien ud til tangen. Desuden skal
der køre flis ud på dele af stien, så man ikke så let falder over trærødder o.l.
Medbring trillebør, skovl og sav, hvis du har noget sådant udstyr.
Søren bestiller 3-4 m2 flis, der læsses af ved Strandvejen.
• Onsdag den 12. august kl. 19.00
Her skal ryddes op og indsamles affald på Skov- og Naturstyrelsens areal ved Mikkelborg.
FVF fleecejakker
Søren og Elise havde medbragt fleecejakker i forskellige størrelser, som folk afprøvede i løbet af
mødet. Jakkerne vil blive sendt til alle i løbet de kommende dage. Ikke tilstedeværende kan
rekvirere en jakke i Fugleværnsfondens sekretariat (ingrid.hostrup@dof.dk eller tlf. 33 28 38 13).
Og så var et godt og konstruktivt møde slut. Tusind tak for jeres kæmpe store hjælp ved Nivå Bugt
Strandenge – ha’ en god sommer!
Venlig hilsen Elise og Søren.
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Kalender

sommer

2009

Nivå

Åbent Hus
•

Søndag 17. maj kl. 10-13:

Uve + en mere?

•

Søndag 16. aug. kl. 10-13:

Bo + en mere?

•

Søndag 20. sept. kl. 10-13:

Bo + Annette

•

Søndag 18. okt. kl. 10-13:

hvem + hvem?

Arbejdsdage
•

Søndag den 14. juni fra kl. 10.00

•

Onsdag den 12. august kl. 19.00

Arbejdsgruppemøde
•

Tirsdag den 25. august kl. 19.00
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