Fugleværnsfonden, den 12. marts 2018
Referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge
Mandag den 12. marts 2018
Deltagere: Annette, Uffe, Anders, Walther, Lise, Birgitte, Michael K. P, Jan, Lene, Ivan, Peter og Emilie (ENS fra FVF
sekretariatet).
Afbud: Lone, Bo, Morten

1/ Info og orientering siden sidst
o
o
o

o

o

o

o

Der er kommet ny efterårsfolder for Nivå Bugt Strandenge
Nivå Bugt som vildtreservat blev ikke støttet af Plan,- Miljø- og Klimaudvalget, Fredensborg
Kommune. Vi arbejder fortsat for bedre beskyttelse af reservatet.
Fugleværnsfondens plejeplan for Nivå Bugt Strandenge 2016-2031 er på enkelte punkter I
uoverensstemmelse med den landskabelige fredning Nivå Ådal. Der laves derfor et
tillægsdokument til plejeplanen, der udsendes til arbejdsgruppen forud for godkendelse.
Tinglyst strandret for beboerne på Vibevej. Beboerne på Vibevej har tinglyst strandret. Der
er allerede en låge ind til reservatet fra Vibevej, men beboerne skal ligeledes have adgang
videre ud til kysten. Den kystnære hegnsstrækning er stærkt bølgepåvirket, og det findes
derfor, at den mest holdbare løsning er installering af fjederled i det eksisterende hegn.
Ligeledes sikres strandretten fra nord.
Besøgsregistrering: I de 560 dage hvor tælleren har været sat op, er der registreret mere
end 30.000 besøgende. I gennemsnit har reservatet 1660 besøgende/måned og 55
besøgende/dag.
Finn Larsen gik bort i december. Finn var med i arbejdsgruppen fra starten og udførte en
stor indsats, især når der var affaldsindsamling i Nivå Bugt. Lise sørgede for blomster fra
arbejdsgruppen til begravelsen. Finn vil blive savnet, og i tanken takker vi ham for gode
stunder og den gode indsats.
Flemming og Vinnie flytter permanent i sommerhus, og har derfor ikke længere foldere
stående. Fremadrettet har Lise foldere til Åbent Hus, og Lene har de øvrige hos sig.

2/ Slåning af rørskoven
Rørskoven nord for tårnet blev i efteråret slået, hvilket bragte blandet begejstring.
I plejeplanen står der:
Plejemålsætning
Området skal rumme levesteder for et bredt udvalg af karakterarter for lysåben kreaturafgræsset
strandeng. Målet er at forbedre ynglemulighederne for engfugle som vibe, rødben og skeand. Vegetationen
skal derfor hovedsageligt udgøres af kortgræsset strandeng med en karakteristisk strandengsflora som
f.eks. harril, rød svingel m.m. En udvidelse af arealet med lysåben strandeng vil i givet fald ske på
bekostning af de småfugle, der i dag findes i rørskoven og urtebevoksningerne, herunder rørsanger,
kærsanger, sivsanger, stillits og rørspurv samt lejlighedsvis sikkert også skægmejse. Der vil dog syd for
tangen fortsat være rørskov med muligheder for disse og andre arter, der er tilknyttet mere tilgroningsprægede naturtyper.
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Plejeforslag
… (2) Slåning og rydning
Den nuværende rørhøst skal fortsættes, men skal forsøgsvis intensiveres i delområdet syd for Nivåen til
fremover at finde sted to gange årligt (februar-marts og august-september). Rørhøsten skal desuden
udvides til at omfatte hele arealet fremfor blot de eksisterende tre ”baner”.
Michael påpegede, at rørskoven mod nord har vigtig formidlingsmæssig karakter, og Uffe at de
jordbundsmæssige forhold ikke danner grundlag for etablering af strandengsflora. ENB har i efteråret set,
at engkabbeleje, harril og ranunkel (sp.) har etableret sig på de ryddede områder umiddelbart nord for
tårnet. Der planlægges en besigtigelse med ENS og de fra arbejdsgruppen, der ønsker at deltage. På
besigtigelsen ses på, hvor og i hvilket omfang rørskoven skal slås i den kommende sæson.
3/ Kystsikring af Strandvejen
Fredensborg Kommune planlægger kystsikring af 4 delarealer som FVF forpagter af Den Hageske Stiftelse.
ENS er i dialog med Jørgen Hage og Helle Utoft (Fredensborg Kommune) for at sikre, at anlægget etableres
mest skånsom over for fugleliv, flora og øvrig fauna. Anders foreslår, at der arbejdes for, at der etableres en
kombineret fugleø/kystsikring, der kan fungere som bølgebryder og være til gavn for fuglelivet.
4/ Natura 2000-høring
I forbindelse med at arbejde for en bedre beskyttelse af Nivå Bugt Strandenge, blev området forslået som
Fuglebeskyttelsesområde ved Natura 2000 høringen i januar (se bilag).
5/ Afgræsning og hegn 2018
Søren Pedersen fortsætter som afgræsser i 2018.
Aftalen er tilsvarende aftalen for 2017, hvor kvæget ud- og hjembringes efter følgende aftale:

Prisen for nedtagning af hegn blev undersøgt, og kan desværre ikke betale sig rent økonomisk.
Der er brug for ny tråd på kyststrækningen, den gamle fjernes. Der har tidligere kun været en enkelt
hegnstråd langs kysten –det forsøger vi igen.
6a/ Åbent Hus arrangementer 2018
Dato
5/5
27/5
1/7
25/7
12/8
9/9
7/10

Tårnenes dag (kl.5-12)
Fuglenes dag
Tangen 10 års jubilæum
(Trækfugleaften)
Naturens dag

Åbent hus tid
9-12
10-13
13-16
19-21
10-13
10-13
10-13

Ansvarlige
Ivan, Annette, (Morten)
Annette, (Morten)
Jan, Anders, Lise, Birgitte, Peter
Anders, Michael
Uffe
Uffe, Jan, Lene
Uffe, Jan, Lene
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6b/ Jubilæum
Der er i år 10 års jubilæum for Tangen – det skal fejres!
Datoen er sat til den 1. juli. Arbejdsgruppen mødes den 9. april kl. 19 hos Lise for videre planlægning.
Peter skriver en artikel til avisen, og ENS sørger for invitation til sekretariatet, bestyrelsen, kontakter i
kommunen og lodsejere.
Efter fejringen ved Tangen foreslås det, at arbejdsgruppen går ud og spiser sammen.
7/ Kommende arbejdsdage og opgaver
Oprydningsdag:
Lørdag den 7. april – bænken sættes på plads, der foretages lettere beskæring og fugletårnet renses.
Walter tjekker op på skruer på lågen (se: Eventuelt).
Jubilæumsmøde:
Mandag den 9. april kl. 19 - hos Lise
Affaldsindsamling:
Søndag 22. april
Flis:
ENS kontakter Fredensborg Kommune vedrørende levering af flis til stien. Det forventes at 6-7 m2 kan
leveres i start maj, hvorefter det løbende lægges ud på stierne af arbejdsgruppen.
Planlægningsmøde:
Mandag den 8. oktober kl. 19 - 21 – Birgitte booker lokaler ved Sletten Havn.
8/ Eventuelt
Uffe ønsker at opsætte stærekasser i den sydlige del af reservatet. Der ligger en guide til stærekasser på
Fugleværnsfondens hjemmeside, som andre arbejdsgrupper har anvendt med stor succes.
Uffe undersøger andre muligheder for at erhverve stærekasser.
Lise efterspørger 2 nye kvægejer skilte, samt at navnet rettes så det staves korrekt. ENS sørger for at
fremsende disse.
Jan informerede om, at skruerne øverst på lågen hopper op, når den lukkes hårdt. Pt. skruer Jan dem
lejlighedsvis ned, men der skal findes en mere holdbar løsning. Walter melder sig til at tjekke op på, om der
er brug for andre skruer ved næste arbejdsdag.
Tak for et godt møde med lækker kage à la Lise – mums og mange tak!
De bedste hilsner
Emilie
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Bilag
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