Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Nivå Bugt
torsdag den 29. januar 2009
Til stede: Annette F. (F + U), Birgitte G. (N + U), Bo S. (F + www), Claus K. (F + www), Flemming
J. (N), Ib A. L. (N), Jørgen D. (F + evt. www), Karsten F. W. (F + N), Lars E. (F), Lise N. (N),
Michael V. (N), Nils J. M. (N), Peter S. N. (U), Steen Ø. (N), Uffe F. (F), Uve P. R. (N), Walther S.,
Winnie I. (N) og Søren F. Hansen fra Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Anders H., Bo B., Erik G-A., Hans W., Ivan O., Jørgen R. P., Lars F. P., Michael K. P.
Desuden manglede: Helge S.
Undergrupper:
F: Formidling. N: Naturovervågning. U: Udklip. www: Hjemmeside.
P: Pleje (alle indkaldes, derfor står der ikke ’P’ i parenteserne ovenfor).

________________________________________________________________________

Nyt fra arbejdsgruppen (udførte opgaver m.m.)
Der har været afholdt en arbejdsdag, hvor 20 fremmødte indsamlede store mængder skrald. De
mange sække blev kørt væk på trailer. Der blev desuden fjernet gamle hegnsstolper af jern,
ligesom rester af pigtråd blev fjernet. På dagen var der tre enkeltbekkasiner, to sæler, sangsvaner
- og Lises dejlige kage - til at forsøde arbejdet.
Karsten gjorde opmærksom på, at gruppen mangler et sted til opbevaring af grej og materialer.
Søren lovede at spørge hos Jørgen Hage, om der er muligheder ved Nivågård.
Kommunikation og undergrupper
På arbejdsdage med indsamling af skrald og naturpleje er der brug for alle de hænder, der kan
skaffes. Det blev derfor besluttet, at alle medlemmer af Arbejdsgruppen indkaldes til disse dage.
Der opereres derudover med følgende undergrupper:
• Formidling / ture og åbent Hus (F)
• Naturovervågning (N)
• Udklip (U)
• Hjemmeside (www)

Nyt om naturprojektet
Formidling
Naturvejleder i FVF, Allan Gudio Nielsen, arbejder på fire foldere om Nivå Bugt reservatet, én for
hver årstid. Dertil arbejder han på plancher til det planchehalvtag, der skal sættes op ved
indgangen til tangen. Carl Christian Tofte tegner illustrationerne. Allan efterlyser derfor oplysninger
om planter, insekter, stranddyr - alt muligt relevant stof, som kan bruges til de vignetter, der skal
være i folderne. Det må meget gerne være dyr/planter, som har en god historie. Der må også
gerne tænkes lidt ind i landet, da ture ofte vil starte på Nivå Station.
Allans mailadresse er allan.nielsen@dof.dk.
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I første omgang udarbejdes der to plancher til halvtaget – udover den generelle planche med kort,
adgangsregler m.m. Én forår/sommer-planche og én efterår/vinter-planche. Arbejdsgruppen vil
gerne stå for udskiftningen af plancherne ved sæsonskift.
Allan er desuden meget interesseret i lokalhistorisk stof. Flemming og Winnie har en del materiale
hjemme, som de gerne vil give Allan mulighed for at bruge, og også til at supplere Fugleværnsfondens arkiv. Flemming gjorde desuden opmærksom på Hans Christian Bjerg, der har afholdt ture
om historien vedr. Galejhavnen m.m. Ole Lass Jensen fra Hørsholm Egns Museum blev desuden
bragt på bane som en god kilde.
Flemming tilbød at skrive noget om historien i samarbejde med Peter Sander, dels til Allan og dels
til brug på hjemmesiden.
Fugletårn
Der afholdes et møde med DN Fredensborg på mandag den 2. februar om fugletårnet.
Fugleværnsfonden og DN skal forsøge at finde en løsning, som alle kan være tilfredse med.
Naturpleje
Der har været en god og positiv kontakt til forvalteren på Lyngbækgård. FVF har sat en
landbrugskonsulent Henning Hervik på sagen om at få igangsat afgræsningen på strandengen.
Forhåbentlig lykkes det at etablere én samlet afgræsning.
Den 2. februar afholdes opstartsmøde med hegnsfirma, der skal opsætte kreaturhegn. Det kan
opsættes uafhængigt af, om der opnås enighed om en samlet afgræsning. Hegnet vil være sat op
inden den 1. marts.
I uge 6 afholdes der desuden en besigtigelse med en entreprenør, der skal slå tagrør og rydde
træer og buske. Dette affødte en del kommentarer fra medlemmer af arbejdsgruppen. Målet er at
forstærke det flotte indtryk af et åbent kystlandskab. Der vil blive taget hensyn til havtorn, elm og
birk ved udgangen til Tangen.

Caretaker projektet
Arbejdsgruppens medlemmer var alle blevet inviteret til at deltage i ”Fuglefagligt Årsmøde” den
14.-15. marts 2009 på Kobæk Strand Konferencecenter. Der er flere fra Arbejdsgruppen, der
planlægger at deltage. (Tilmeldingsfrist den 17. februar).

Kommende opgaver
Fælles arbejdsdage: 15. februar, 1. marts og 28. marts. Alle dage med start kl. 10.00.
Der forestår endnu en oprydning. Søren kontakter Lyngebækgård for at undersøge, om
arbejdsgruppen må samle skrald inde på deres stykke. Afhængigt af, hvornår tagrør bliver slået, vil
der være en opgave med sammenrivning af tagrør og afbrænding (husk at kontakte brandmyndigheden, inden der tændes store bål).
Åbent Hus på Tangen
På trods af, at det første arrangement er sammenfaldende med Caretaker seminaret, meldte
Claus, Uve og Bo sig til at være tovholdere på Tangen på denne dag. Datoen (15. marts)
fastholdes derfor. Øvrige datoer til Åbent Hus, se efterfølgende kalender. Alle dage er kl. 8.0012.00.
Vedr. annoncering anbefalede Birgitte, at Åbent Hus annonceres i Uge-Nyt, Ugebladet og
Frederiksborg Amtsavis. Fugleværnsfondens sekretær, Ingrid, sørger for dette. Hun sender
pressemeddelelser til Peter Sander - for kommentering.
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Birgitte foreslog desuden, at alle ture og Åbent Hus arrangementer også annonceres på DOF
Nordsjællands hjemmeside. Herved sikres, at de også kommer i bladet Fugle og Natur.
Turoplysninger sendes til: formand@dofnordsj.dk samt til Fugleværnsfondens webredaktør:
Helle@Hjorth-freelance.dk, og til Allan.Nielsen@dof.dk
Efter mødet har Lise N. indvilget i at påtage sig denne koordinerende opgave.
Fuglestemmeture ved Nivå Bugt i maj
Onsdag den 6. – 13. – 20. – 27. maj kl. 10.30 – 13.00
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen
Mødested: Nivå togstation
Turene er for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige sangfugle og det spændende
dyre- og planteliv, som Nivå også byder på. Der kræves ingen specielle forudsætninger eller udstyr
for at deltage.
Tak for et godt og konstruktivt møde – og for kaffe og kage.
Med venlig hilsen
/for Søren F. Hansen
Ingrid Hostrup Petersen
Sekretær i Fugleværnsfonden

Kalender 2009

Nivå

Arbejdsgruppemøder:
• torsdag den 29. januar kl. 19.00
• onsdag den 22. april kl. 19.00
• tirsdag den 25. august kl. 19.00
Naturpleje:
• søndag den 15. februar, start kl. 10 (sammenrivning og afbrænding af tagrør)
• søndag den 1. marts, start kl. 10 (store skraldedag og rydning af træer og buske)
• lørdag den 28. marts, start kl. 10
Åbent Hus arrangementer - alle dage kl. 8.00-12.00:
• søndag den 15. marts
• søndag den 19. april
• søndag den 17. maj
• søndag den 16. august
• søndag den 20. september
• søndag den 18. oktober
Fuglestemmeture med naturvejleder Allan Gudio Nielsen:
• onsdag den 6. maj kl. 10.30 – 13.00
• onsdag den 13. maj kl. 10.30 – 13.00
• onsdag den 20. maj kl. 10.30 – 13.00
• onsdag den 27. maj kl. 10.30 – 13.00
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