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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge
mandag den 9. marts 2020
Til stede: Lise, Uffe, Walter, Anders, Dorthe, Peter, Lene, Bo, Ivan, Liva og Emilie (ENS fra FVF)
Afbud: Anette Friis, Morten, Lone L, Michael, Jan,

Vi startede med en kort præsentationsrunde. Velkommen til Liva, der er ny i gruppen, men tidligere frivillig i
Fugleværnsfondens naturreservat Søgård Mose.
1. Info og orientering siden sidst - udførte arbejdsopgaver
Nyt fra sekretariatet:
Fugleværnsfonden har (med arv til DOF-Nordsjælland, som skænkede til FVF) købt 15 hektar skov i
Rusland ved Tegners Museum og Skulpturpark vest for Hornbæk. Købet opfylder et af fondens
overordnede mål for opkøb om mere skov som naturtype på fondens arealer. Naturreservatet ligger
umiddelbart op af arealerne ved museet, og der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes
Pandehavestien. Naturreservatet Rusland indvies den 25. april. Mere information følger.
I Nivå Bugt Strandenge
For ca. en uge siden kontaktede Lise ENS vedr. et indslag i tv2 Lorry, hvor der blev fortalt om de
kommende anlæg til muslingeopdræt. Indslaget kan ses her:
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/27-02-2020/1930/fondspenge-til-47-naturprojekter-i-lorryland?autoplay=1#player
ENS har kontaktet Fiskeristyrelsen vedr. dette, da FVF ikke har modtaget nyt i sagen. ENS er blevet oplyst,
at der ligger en forhåndsgodkendelse på anlæggene, og har derfor søgt om aktindsigt i sagen, som vi får
senest den 12. marts. Lise kontakter DOF og DN med henblik på også at få dem til at søge aktindsigt. Lise
har siden mødet kontaktet begge organisationer, der fortsat udtrykker bekymring og vil gå videre med
sagen.
Projektet er støttet af bl.a. Friluftsrådet. ENS kontakter Jan Ejlsted i Friluftsrådet for at gøre opmærksom
på, at projektet må forventes at have en negativ effekt på bugtens fugleliv.
Se desuden FVF’s høringssvar, der er vedhæftet i mailen.
Med henblik på at etablere blåt bånd til gavn for bl.a. ynglende viber,
bør der i den sydlige del af reservatet arbejdes for at få hegnet
rykket længere ud, så kvæget har adgang og kan afgræsse den ca. 310 m brede tagrørsbræmme, der står langs kysten. Dette vil forbedre
fødesøgningsmulighederne og forringe skjul for ræv og andre rovdyr.
Tagrørene er af meget ringe kvalitet, formentlig som resultat af
storme (se billede), og kan ikke karakteriseres som egentlig rørskov.
Gruppen udtrykker bekymring for erosion af engene, hvis tagrørene
forsvinder. Flere har desuden overvejet, at gravandehullerne kunne
anlægges her. Afgræsning af arealet er ikke til hinder for at anlægge
gravandehuller, og strandengene er en naturtype hvor
oversvømmelser og erosion må ses som en naturlig del af
dynamikken.
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Udførte arbejdsopgaver i reservatet:
Det har været en rolig vinter. Arbejdsgruppen har ikke afholdt nogen formelle arbejdsdage, men Annette har givet
buskene langs stien en god tur med beskæresaksen.
2. Afgræsning og hegn 2020
Søren fortsætter som afgræsser i 2020. Han aflønnes kr/dyr/mdr., og arbejdsgruppen må derfor fortsat gerne
melde ind, når de ser, at antallet af dyr i foldene ændres. Aftalen med Søren er som følger:

ENS har en aftale med Claus SHN hegn, om at der opsættes hegn omkring midten af marts, og at det står
klart senest den 1. april.
3. Skiltning ved tangen
Kommunen udskifter de eksisterende skilte med svømning frarådes til skilte der både fraråder svømning
og brætsejlads. Ved de eksisterende badevandsskilte ved Nivå Havn og Strandpark samt ved Mikkelborg vil
der blive påført illustration om, at brætsejlads frarådes. Ydermere vil der ved surferrampen ved Nivå Havn
og Strandpark blive sat nye skilte op med information henvendt direkte til brætsejlerne vedr. naturhensyn
og sikkerhed. Skiltningen er under udarbejdelse.
Tak til Morten Petersen for det gode arbejde med at få gjort kommunen opmærksom på problemet, samt
Karsten og Lise for senere at have hjulpet med udarbejdelse og placering.
Dorte efterspørger et skriv til kajak- og kanoklubberne i området for ”god etik”, når man færdes på vandet
nær Nivå Bugt Strandenge, så klubberne har mulighed for at ligge det på deres hjemmeside, og derved
guide gæsteroere.
4. Projekt Gravand
Peter har fundet materialer, så der kan laves et pilotprojekt for Projekt
Gravand. Redehullet forventes at etableres snarest, i den nordlige del af
naturreservatet. Anders, Bo, Walter melder sig til at hjælpe Peter og andre
er velkomne. De fire finder sammen en dato, og når datoen er fundet,
melder Peter det til Lise, der skriver ud og inviterer den øvrige arbejdsgruppe
til at deltage.
Flere fra gruppen har læst op på, hvordan hullerne etableres og placeres, så
der er mange ressourcer at trække på. Lykkedes det ikke i første omgang,
prøver vi en ny lokalitet.
Det er vigtigt, at arbejdsgruppen holder øje med, at der ikke flytter andet ind
i røret.
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5. Ture - herunder arbejdsgruppens årlige fælles udflugt
Åbent Tårn
Dato

Kl.

Søndag d. 26/4
Søndag d. 17/5 Fuglenes Dag
Onsdag d. 22/7 Trækfugleaften
Søndag d. 9/8
Søndag d. 13/9 Naturens dag
Søndag d. 4/10

10-13
10-13
19-21
10-13
13-16
13-16

Hvem
Ivan, Bo, Uffe
Ivan, Bo
Anders, Michael
Uffe, Jan
Bo, Ivan
Jan, Liva

Der er stemning for at arbejdsgruppen igen i år tager en fælles udflugt. Lise vil gerne stå for at arrangere dette.
Turen går i år til Bøtø Nor og Gedser og bliver en sensommertur den 27. september.
6. Kommende arbejdsdage og opgaver
Se skema sidst i referatet
Datoer til kalenderen
Dato

Hvad

Ansvarlig / kommentar

15. marts

Lysesiv i syd

Lise indkalder

29. marts

Affaldsindsamling

Lise indkalder

Marts

Gravand - Lise skriver ud

27. september

Fællestur til Bøtø Nor og Gedser

Peter finder dato (se punkt 4)
Lise indkalder
Lise arrangerer

5. oktober (kl. 19-21)

Arbejdsgruppemøde

ENS og Lise koordinerer

Lise indkalder løbende til arbejdsdage. Det fungerer godt for gruppen, og alle er tilfredse med dette.
Dorte foreslår, at der afholdes en skraldeindsamling samme dag som DN, hvor der samles skrald langs med
cykelstien. Derved kan vi hindre den uhensigtsmæssige færdsel på strandengene i ynglesæsonen. I år har
arbejdsgruppen Åbent Tårn på dagen og kan derfor hjælpe med at vejlede evt. affaldsindsamlere, der måtte dukke
op på dagen.
Vi glemte at fastlægge dato for næste arbejdsgruppemøde, men det ligger som vanligt i første uge af oktober:
Mandag den 5. oktober 2020 - Husk at få det i kalenderen 😊
7. Eventuelt
Lise fortæller, at Birgitte Garde gik bort i sidste uge efter nogen tids sygdom. Lise besøgte Birgitte flere
gange på hospitalet, og skulle hilse gruppen mange gange.
Birgitte blev 80 år i januar og var en fighter, der engagerede sig i alt med liv og sjæl. Hun var en brav forkæmper for
den danske natur, og det er helt sikkert ikke kun i Fugleværnsfonden. Vi vil savne hendes gåpåmod og
engagement. Birgitte bisættes fredag, den 13. marts kl. 14.00 i Asminderød Kirke ved Fredensborg. Lise sørger for
en bårebuket fra arbejdsgruppen. Peter, Lise, Walter, Bo og muligvis Anders forventer at deltage - måske flere.
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Vi håber at hun får et smukt farvel - ære være hendes minde.
Lene efterspørger sommerfoldere. ENS kan fortælle, at de er blevet bestilt og er i trykken.
Bo vil høre om muligheden for at låne teleskop i forbindelse med en privat tur. Uffe m.fl. siger, at Bo blot
skal kontakte dem og koordinere det forinden.
ENS spørger ind til om arbejdsgruppen ved noget om, hvordan det går med minkfælderne, og opfordrer
desuden alle til at indberette også pattedyr (ræve, mink m.fl.) i DOF-basen, så vi i sekretariatet kan danne
os et bedre billede af hvilke prædatorer, der findes i naturreservatet.
Arbejdsgruppen har ikke hørt nyt om hvor mange mink, der er gået i fælderne, der er opsat af Nivå
fiskeriforening. ENS kontakter fiskeriforeningen herom.
Uffe har siden sidst undervist 75 elever fra 4. klasse på Kokkedal Skole. Skolen havde kontaktet FVF, med
henblik på at lave en undervisningsgang om biodiversitet og fugle. Uffe meldte sig til at stå for dette mange tak til Uffe for det. Børnene var meget engagerede, og det blev så stor en succes, at der blev
efterspurgt endnu en undervisningsgang, som Uffe også gladelig tog 😊. Vi forudser mange unge gæster
til Åbent Tårn fra Kokkedal Skole.
Tusind tak til Lise for (endnu) en dejlig kage og tak for et rigtig hyggeligt møde.
De allerbedste hilsner
Emilie
Arbejdsopgaver ved Nivå Bugt Strandenge
Eventuelle kommentarer/Ansvarlig Er gjort

Forår/
sommer
2020

Efterår/
vinter
2020

Faste opgaver:
X

Klippe langs med stien
Slåning/rodstikning af lysesiv
Ordne fugletårnet

Se evt. nærmere i tidligere ref. om
behandling
Efter behov

X

X

X

X

X

Affaldsindsamling

X

Opfyldning af foldere

Lene

Udlægning af flis efter behov

Efter behov

X

X

Andre opgaver:
Projekt Gravand

Se punkt 4
Peter
Kontakte DN’s og DOF’s lokalafdelinger Se punkt 1
Lise

X

X

