Oktober 2018, referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge
mandag den 8. september 2018
Til stede: Lise, Uffe, Anders, Walter, Birgitte, Michael, Dorthe, Bo, Peter, Lene og Emilie Nicoline Schmidt (FVF sekretariat)
Afbud: Ivan, Lone, Morten, Anette, Jan

Arbejdsgruppemødet startede med en kort introduktionsrunde.
Velkommen til Dorthe der er (relativ ) ny i gruppen.
1/ Siden sidst/udførte arbejdsopgaver
Nyt fra sekretariatet:
Der blev afholdt fællestræf for alle Fugleværnsfondens frivillige tilbage i august ved Bøjden Nor, hvor flere
fra Nivå havde taget turen. ENS havde medbragt en mulepose fra FVF til alle dem, der ikke var med på
dagen.
Fugleværnsfondens nye skjul, Det Innovative Observationsskjul, ved naturreservatet Tryggelev Nor, står nu
færdigt og indvies den 25. september. Skjulet er Danmarks første flydeskjul med envejsruder, hvor fuglene
kan observeres i øjenhøjde. Bestemt et besøg værd.
I Nivå Bugt Strandenge
Tilbage i januar afgav Fugleværnsfonden høringssvar på Natura2000-justeringerne. Der blev her forslået
Nivå Bugt Strandenge oprettet som nyt Natura 2000-område. Forslaget er desværre ikke forslået i den nye
høringsrunde. Vi arbejder fortsat for en bedre beskyttelse af Nivå Bugt Strandenge. Arbejdsgruppen
opfordres derfor fortsat til at notere forstyrrelser i reservatet. Arbejdsgruppen har et indtryk af, at
forstyrrelser fra SUB-boards, kitesurfere og havsvømmere ses i stigende grad, mens forstyrrelser fra jagt
virker faldende, og havkajakkerne er blevet bedre til at sejle længere ude.
Den tidligere omtalte kystsikringen af strandvejen forventes påbegyndt i løbet af vinteren.
Jørn fra sekretariatet er med i en udsendelse på TV2 SPOT, der vises i denne uge. Klippet kan også ses ved
at følge vedhæftede link: https://www.youtube.com/watch?v=zOCyxIMW93
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Udførte arbejdsopgaver i reservatet:
Se skema sidst i referatet.
Det blev til i alt otte arbejdsdage i løbet af foråret og sommeren 2018, hvoraf halvdelen blev brugt på
udkørsel af flis. Desuden blev der afholdt syv Åbent Hus-arrangementer i perioden samt fejret Tangens 10
års jubilæum. Sekretariatet takker for et meget vellykket arrangement! Der kan også fra de frivillige
berettes om en god dag samt en efterfølgende meget hyggelig aften hos Lise.
2/ Afgræsning og hegn 2018
Afgræsningen er forløbet fint i år. Kvæget har i højere grad end tidligere bidt tagrørene ned. Dette kan
skyldes den tørre sommer, hvor der på dele af arealerne har været mindre vækst, men arbejdsgruppen kan
også oplyse, at der har været flere kvæg end der plejer. ENS kan oplyse, at der i år er det antal dyr på
arealet, som der bør være i henhold til kontrakten. Antallet virker passende.
Kvæget har været ude af hegningen af tre omgange, hvilket skyldes, at hegnsled og låge blev efterladt
åbent. Der er nu sat en hængelås på lågen. Sørens Pedersens kontrakt udløber i 2018, og der er endnu ikke
forhandlet en ny kontrakt.
Ud fra Vibevej er der blevet etableret en stente for at sikre beboerne deres tinglyste strandret.
Den kystnære hegnstråd forventes at blive taget ind, så snart dyrene tages af arealet. Sidste år kom Ingolf
(en tidlig storm) ENS i forkøbet i slutningen af oktober. Den mindre storm i september har ikke lavet skader
på hegnet, men har påny bragt vand på engene. ENS orienterer Lise om, hvornår hegnet tages ind.
3/ Naturpleje – vegetationen på strandengene og dens pleje.
Rørskoven
ENS spugte ind til, om arbejdsgruppen har et indtryk af, hvorvidt rørskoven breder sig i det øvrige reservat.
Dels ind på engene og dels på ydersiden af hegnet. Peter mente, at det breder sig på ydersiden af hegnet.
Birgitte nævnte, at Peter Milan netop har spurgt ind til, om vi ikke skal rykke hegnet længere ud, for at få en
mere naturlig afgræsning. Arbejdsgruppen havde umiddelbart ikke et indtryk af, at rørskoven breder sig ind
på engene. Da hegnet i sit nuværende tracé allerede er stærk kystpåvirket, vil det ikke alle steder være
muligt at rykke hegnet længere ud. ENS undersøger strækninger, hvor det kan være relevant at skabe en
åben kystzone ved at rykke hegnet
Nord for tårnet er rørskoven i flere år blevet høstet med henblik på at omdanne arealet til strandeng. Den
17. juni blev der afholdt besigtigelse på arealet med henblik på at vurdere områdets tilstand og fremtidige
pleje. Ved besigtigelsen fremstod arealerne tørre og med lav vækst af flere en- samt flerårige planter som
tiggerranunkel, sumpforglemmigej, spydmælde, gulkarse sp., tudsesiv og hindeknæ sp. desuden tagrør og
strand-kogleaks.
Jørn fra sekretariatet har i år observeret flere viber på arealet, som plejen netop har til hensigt at tilgodese.
Ved ENS besøg på arealet umiddelbart før arbejdsgruppemødet fremstod området vådt med tæt
græsdække og spredt afbidte tagrør. Ud fra den eksisterende tilstand vurderer ENS, at området godt at kan
omdannes til strandeng. Efter aftale med arbejdsgruppen begrænses slåningen til de tidligere tre baner på
arealet umiddelbart nord for tårnet. Dette foretages fortrinsvist i en periode med frost for at skåne det
nyetablerede plantedække.
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Billeder fra besigtigelsen af arealet nord for tårnet den 17. juni

Lysesiv og kruset skræppe
På Nivå Bugt Strandenge findes en del lysesiv og kruset skræppe. Disse arter fravælges af kvæget, og ses
derfor ofte talrige på afgræssede enge. I flere naturreservater breder disse arter sig hastigt, og danner
områder med høj vegetation på engene.
Begge planter sætter hvert år tusindvis af frø og kan være svære at komme af med, når de først har fået fat.
Starter bekæmpelsen tidligt kan omfanget af planterne begrænses. Frøene spirer på bar jord, så det er
vigtigt at undgå områder med bar jord og optræd.
Både lysesiv og kruset skræppe kræver flere behandlinger, og der kan derfor med fordel udvælges et
indsatsområde, hvor planternes genvækst behandles igen efterfølgende.
Arbejdsgruppen efterspørger en intrudoktion til planterne med billeder og behandlingsmetode, som følger
her. Uffe kan supplere i felten.
Kruset skræppe
Den står på denne årstid med sine rød-orange frøstande.
I Nivå ses de særligt på de højere liggende arealer langs med
vejen. Planten danner en lang kraftig plælerod. Større planter
rodstikkes med en spade 10-15 cm under jorden. Den
efterfølgende genvækst rodstikkes på ny, trækkes op eller slås.
Det samme gør sig gældende med nye planter. Frøstandene
fjernes gerne fra arealet, særligt i områder med bar jord.
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Lysesiv
Danner store tuer af glatte slanke siv, med en ensidig knop.
I Nivå ses lysesiv på de sydligste arealer nær Mikkelborg.
Ældre planter fravælges af kvæget, men de friske skud ædes
gerne. Lysesiv skal slås lavt og så tæt ved basis som muligt. En
stor hækkesaks, le, machete eller buskrydder er anvendeligt til
dette. Planterne kræver ofte flere behandlinger, men eftersom
kvæget æder de friske skud, hjælper de ofte med
efterbehandlingen.

Alle er meget velkomne til at give et nup med planterne løbende over året, når I besøger naturreservatet.
Bekæmpelsen vil desuden være en af opgaverne på den kommende arbejdsdag.
4/ Kommende arbejdsdage og opgaver
Arbejdsopgaver
Se skema sidst i referatet
Datoer til kalenderen
Lise indkalder til arbejdsdag i efteråret en lørdag eller søndag kl. ca. 10-12.
Møde til fastlæggelse af Åbent Hus-arrangementer 2019: mandag den 12. november kl. 19.
Birgitte forsøger at booke lokaler ved Sletten Havn. Hvis ikke der er plads, afholdes mødet hos Lise og
Walter. Bo siger, at lyset ikke altid er så godt på det tidspunkt, hvor der afholdes Åbent Hus. Der er enighed
om dette, og arbejdsgruppen vil forsøge at rykke lidt på tiderne på nogle af Åbent Hus-dagene.
Arbejdsgruppemøde (Birgitte booker lokale): mandag den 11. marts kl. 19 – ca. 21.
Ture i reservatet
Dato

Kl

Hvem

31. oktober
28. november

10-13
10-13

Allan Gudio Nielsen
Allan Gudio Nielsen
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6/ Eventuelt
Lene påpegede, at annoncering af Åbent Tårn i lokalbladet ikke altid fungerer. Det er kun med nogle gange.
ENS fortalte, at FVF sender alle turene til lokalbladene, men at de selv vælger ud, hvad de vil have med, da
annonceringen er gratis. Fugleinteresserede kan desuden finde turene i turfolderen og på hjemmesiden. Er
der problemer med deltagerantal, er der mulighed for, at vi kan annoncere turene på Facebook.
Alle i gruppen er enig om, at der p.t. er et passende antal deltagere på turene, og ikke brug for yderligere
annoncering.

Uffe spugte, om pin og badges skal tages frem. Hertil svarede ENS, at det er frivilligt og op til den enkelte.
Pins sælges for 20 kr.

Dorthe fortalte, at der er blevet observeret droner i reservatet. Sekretariatet er opmærksom på, at det er
et stigende problem. Her FVF’s regler for droneflyvning i Nivå Bugt Strandenge:

”I Nivå Bugt Strandenge er der ikke et direkte forbud mod droneflyvning, men der gælder følgende regler:
1. Man må ikke stå på vores område og flyve med drone. Det er privat jord, og her bestemmer vi
reglerne. Desværre er luftrummet over reservaterne ikke ejet af os, så man må gerne stå uden for
reservatet og flyve drone ind over reservatet.
2. Men så gælder en anden regel, og det er at man ikke må flyve højere end 100 meter, og at dronen
altid skal være inden for synsvidde.
3. Desuden skal afstanden til bymæssig bebyggelse og offentlige veje med hastighedsgrænser på min.
70 km/t (og øvrige offentlige veje, når der forekommer trafik) være minimum 150 meter.
Så det burde vanskeliggøre droneflyvning i reservatet.
Hvis I ser droneflyvning på vores reservater, som overtræder reglerne, bedes I gøre droneflyveren bekendt
med, at reglerne overtrædes, og at man bør finde et andet sted til droneflyvningen. Høfligt og diplomatisk.”
Birgitte efterspurgte tællertallene for reservatet. ENS ville gerne vedlægge disse, men det ser ud til, at der
har været et problem med tælleren, der kun har registreret 126 besøgende over sommeren. Tælleren
nulstilles, og besøgsregistreringen genoptages.

Birgitte har det nye DN blad med til alle. Tak for det.
Tak for endnu et godt møde ved Sletten Havn, og mange tak til Lene for den lækre kage 
Vi ses til marts!
Bedste hilsner
Emilie
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Arbejdsopgaver ved Nivå Bugt Strandenge
Evt. Kommentarer

Er gjort

Efterår/
vinter
2018

Forår/
sommer
2019

Faste opgaver:
X

Klippe langs med stien
Slåning/rodstikning af
Kruset Skræppe og Lysesiv
Ordne fugletårnet

Se nærmere under punkt 3.
Efter behov.
Fjerne graffiti, rydde m.m.

X

Affaldsindsamling med DN

X

Opfyldning af foldere

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Notere for
Andre opgaver:
Udlægning af flis 10 m3

X

Opsat 12 stærekasser i den sydlige del
af reservatet
Jubilæum 10-års fejring af reservatet
og arbejdsgruppen –Hurra 
Beskæring bag fugletårnet

X

Tak for en dejlig dag!

X
X

X

