Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge
tirsdag 25. august 2009 på Nivå Centralskole
Til stede: Anders H., Birgitte G., Erik G-A., Flemming J., Ib A. L., Ivan O., Lise N., Michael V., Peter S. N.,
Uffe F., Uve P. R., Winnie I. samt Søren F. Hansen og Ingrid Hostrup.
Afbud: Annette F., Bo S., Lars F. P., Michael K. P., Nils J. M., Walther S.
Desuden manglede: Bo B., Hans W., Lars E.

Søren indledte mødet med at hilse mange gange fra Elise, som - sammen med Søren selv – gerne
ville rose gruppen for det fine arbejde i reservatet. Tak til alle!
Derefter præsenterede Søren Fugleværnsfondens sekretær, Ingrid, som selv var glad for at få hilst
på mange af dem, hun skriver så meget til og med.

Siden sidst
Lise havde samlet en række punkter sammen:
- I juni måned stillede Anders, Peter og Lise op til interview med Helsingør Dagblad, som ville
skrive en artikel om reservatet med udgangspunkt i det frivillige arbejde. Det kom der en god,
informativ to-siders og fint illustreret artikel ud af, som Lise havde med i udklip.
- 1. juli havde gruppen på hyggelig vis markeret 1-års fødselsdag med aftenkaffe og kage i
reservatet.
- Gruppen har fået en kombimaskine (buskrydder) og leer, og de kom bl.a. til nytte på
arbejdsaftenen 13. august, hvor der blev slået et godt 'kig' mod nord.
- Walther er i gang med at indrette containeren ved Nivågård med hylder, kroge mv., og der er sat
lås på. Lise sørger for at sende to ekstra nøgler til sekretariatet.
- Walther har indkøbt og opsat nyt pænt skraldestativ, som er udstyret med FVF piktogram, og
kommunen har hentet det gamle stativ og vil fortsat sørge for tømning.
Der kunne muligvis være brug for endnu en længde cykelstativ, men man kunne også rykke det
nuværende lidt ud, så der kan stå cykler på begge sider. Lise beder Walther m.fl. kigge på det.
- Dansk Cyklist Forbund havde lagt vejen forbi på en aftentur i august og efterspurgt lidt
information på stedet. Birgitte stillede beredvilligt op og fortalte om planer og arbejde i reservatet.
- Der har været pænt mange besøgende til Åbent Hus arrangementerne. Det er indtrykket, at det
overvejende er pensionister, der dukker op, og Uwe stillede spørgsmålet: Hvordan får vi lokket
børnefamilierne til? Forskellige ideer blev vendt, fx fiskenet til rådighed for børnene, som kan
bruges ved udløbet af Nivåen, eller silhuetter af dét, man kan se (fra tårnet – opsat i tårnet), en
flise med verdenshjørnerne. Søren og Ingrid fortalte om egentlige Familieture afsluttende med bål
og snobrød/pølser og saft ved fx Ravnstrup Sø og Sølsted Mose. Peter og Birgitte mente, at det er
vigtigt ikke at nedgøre de 'enkle' naturoplevelser; mange kommer for at nyde stedet, freden og
fuglene, og alene dét at få lov til at kigge i teleskop og kikkert er nyt og spændende for de fleste,
børn såvel som voksne. Der blev stillet forslag om at invitere Fuglepigerne til at stille op til et Åbent
Hus. Søren gjorde opmærksom på at DOF har forskellige badges, som børnene er glade for at
få/købe, og han gav Lise en portion sammen med diverse foldere/brochurer til udlevering ved
Åbent Hus. Foreløbig blev det besluttet at fastholde det nuværende koncept, men det kan løbende
udvikles
- Steen Ø. har ønsket at udtræde af arbejdsgruppen.

Nyt om fugletårnet
Søren viste tegning af det kommende tårn og fortalte, at de sidste dispensationer nu er givet –
også mht. åbeskyttelseslinje og landzonetilladelse. Der er p.t. en høringsrunde frem til 13.
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september, hvorefter Fredensborg Kommune søges om byggetilladelse. Det er endnu ikke helt
klart, om gældende regler kræver, at opførelsen skal i udbud.
Der er givet grønt lys til at flytte 100.000 kr. fra sti-udgifter til tårn, og endvidere har Elise søgt
Skov- og Naturstyrelsen om tilskud til tårnet, som forventes at koste ca. 200.000 kr.
Lise m.fl. ønskede, at der kom' børneudsigtsforhøjninger i tårnet. Dette kan løses ved et par simple
skamler'. - Det forventes at tårnet er opført senest i foråret 2010.

Græsningssæsonens forløb
Generelt er folk glade for køerne, som giver gode oplevelser. Køerne er rolige nu og bevæger sig
over det meste af området, inkl. området nord for broen. FVF's landbrugskonsulent har skrevet en
rapport om græsning mv., og på hans anbefaling blev der slået igen i juli på en del af arealet. På
den sydlige del er der allerede dannet engflade, og køerne opholder sig en del på den nordlige del
også. Nord for Nivåen har slåningen og afgræsningen afsløret en fugtig lavning med sjapvand som
tiltrækker både ænder og vadefugle.
Det mest ideelle er at have køerne ude indtil oktober og igen fra april/maj. Højlandskvæget går ude
hele året, og vil således være der til at æde de første spirer i det tidlige forår.
Aftalen med Lyngebækgård er 1-årig, men Søren håber og regner med, at der kan indgås en ny
aftale.
De seks kvier skal formodentlig slagtes til efteråret, da Lyngebækgård ikke har plads til at opstalde
dem, så det bliver et nyt hold køer næste år.
Anders H. bragte spørgsmålet om et kogræsserlaug op. Søren mente, at det vil være for
omfattende, hvis et kogræsserlaug skal stå med hele ansvaret, som omfatter konstant tilsyn,
vurdering af foderstand og sundhed, hegnets funktion mm. på et område, som ligger så tæt på
befærdet vej og strand. Måske kunne man forestille sig en mellemløsning, hvor Arbejdsgruppen
(eller nogle af medlemmerne) kunne eje et par køer og dele forpligtelserne med Lyngebækgård?
Det kan overvejes/ undersøges.

Nyt om plancher, foldere mm.
Foldere:
Allan arbejder intenst på Nivå folderne. Af forskellige tekniske årsager bliver rækkefølgen på
udgivelserne 1. Sommer (2009), 2. Vinter (2009), 3. Forår (2010) og 4. Efterår (2010).
Flemming og Winnie tilbød sig som ansvarlige for distribution af folderne, ikke blot i de kommende
folderkasser i reservatet, men også på turistkontorer/kiosker, biblioteker, Skov- og Jagtmuseet i
Hørsholm mv., da de i forvejen kører rundt til disse steder. Tilmed har de mulighed for opbevaring
af et lille lager af folderne. (Her havde Ingrid svært ved at skjule sin begejstring, da hun til daglig er
den, der kæmper med de 12-16 kg små, tunge kasser / forsendelse mv.!).
Plancher:
Allan udformer plancherne i samarbejde med kommunen, og i samråd/korrektur med hele
sekretariatet. Carl Christian Tofte står for illustrationerne.
Søren og Ingrid foreslog, at Arbejdsgruppen nedsætter et lille udvalg, som kan få teksten til
gennemsyn for helt lokale forhold/fejl. Lise, Flemming m.fl. er villige til at kigge på det, og det blev
aftalt, at Lise koordinerer, således at der kommer én samlet kommentar til sekretariatet.
Der opstod (igen) spørgsmål om forskellige budskabers placering: Fiskeri, hunde, badning, cykler
inde i reservatet. Der er enighed om, at de besøgende ikke skal møde en masse forbud ´med store
bogstaver'. Hundeproblemet synes i øvrigt at være blevet mindre. Peter foreslog et énkelt, lille A4
opslag på planchetavlen med fiskerireglerne (500 m zonen osv.) og evt. alm. færdselsregler, fordi
det så vil være nemmere - i en forebyggende, venlig snak - at henvise til "det står faktisk her".
Søren sagde, at Allan er opmærksom på de forskellige emner.
Kommunens badeskilt bør tages ned i forbindelse med den generelle clearing af skilte og
piktogrammer, når alt er klar. Det skal naturligvis først aftales med kommunen (af Søren og Ingrid).
Der kommer en opgave med at tre egestolper til piktogrammer. Størrelser, opsætning mv. skal
koordineres med Allan.
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Planlægning af Åbent Hus
•
•

20. september: Ansvarlige er Uffe, Ivan, Annette og Peter.
18. oktober: Ansvarlige er Erik og evt. Ivan.
Tidsrum er kl. 10-13 de to næste gange.

Der er fremsat forslag om aften-åbent-hus næste år fx kl. 19-21 i cirka 1½ måned på hver side af
Skt. Hans. God ide!
Lise spørger Claus Kesby, der har tilbudt sig som 'skilteproducer', om han vil lave et PR skilt om
Åbent Hus til opsætning ved indgangen. Sekretariatet undersøger mulighed for at fremstille
sandwichskilt hos vores webansvarlige, i stil med Nyords – (men ikke inden den 20/9). Peter
skriver pressemeddelelser og sender dem til Ingrid, som sender videre til de lokale medier. (Ingrid
har ferie i uge 42).

Vinteropgaver og arbejdsdage
Trampestien skal vedligeholdes, evt. skal rørene ved udsigtspunkterne slås nok en gang, og gerne
rørene ved Mikkelborg fra fold, vinkelret ud til stranden ca. 20 m for at lede køerne derud. Der er
sikkert også behov for at samle affald, men det kan betale sig at vente, til der har været nogle
højvander i efteråret.
Det vil være hensigtsmæssigt at finde de vådeste steder på stien i den fugtige tid, og lægge
(forankrede, let hævede) brædder ud med kyllingenet hamret på. (Uden for ref.: På fællestræffet
på Nyord kunne der udveksles erfaringer i denne disciplin med folk fra Gundsømagle Sø,
Ravnstrup Sø og Tryggelev Nor!)
Der skal som nævnt opsættes stolper til plancher og piktogrammer efter nærmere aftale med Allan.
Følgende arbejdsdage blev aftalt:
• Lørdag den 3. oktober kl. 10: Piktogramstolper, affald og evt. slåning
• Lørdag den 21. november kl. 10.00: Slåning af rør langs sti, affald mv.
• Evt. skal der aftales en dag i januar – efter behov.

Næste møde i Arbejdsgruppen
•

Tirsdag den 26. januar kl. 19.
Lise reserverer samme lokale - nr. 25 - på skolen.

Eventuelt
Ivan: Nu er det jo fugle, det hele handler om… Karsten tæller grundigt på faste ruter, og Ivan
foreslår derfor at Karsten fortsætter som fast tæller – i DOF Nordsjællands regi. Det kunne alle
tilslutte sig.
Anders: Der er problemer med mink, og Anders har derfor hentet en minkkasse i SNS Øresund, og
Peter Søland har lovet at aflive, om nødvendigt. Den skal sættes langs åen, skjult af rørene.
Tak for et godt møde – og kaffe og kage!
Venlig hilsen
Søren og Ingrid (ref.)
Kalender næste side…
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FVF Kalender efterår/vinter 2009-10

Nivå

Fællestræf for Arbejdsgrupper på Nyord
•

Søndag den 13. september kl. 10-ca. 16

Åbent Hus
•

20. september kl. 10-13: Uffe, Ivan, Annette og Peter

•

18. oktober kl. 10-13:

Erik og evt. Ivan

Arbejdsdage
•

Lørdag den 3. oktober kl. 10: Piktogramstolper, affald og evt. slåning

•

Lørdag den 21. november kl. 10.00: Slåning af rør langs sti, affald mv.

•

Evt. skal der aftales en dag i januar – efter behov.

Arbejdsgruppemøde
•

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00 på Niverød Centralskole
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