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Fugleværnsfonden, den 1. september 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge 

mandag den 25. august 2014 

 
Deltagere: Anders, Birgitte, Bo, Carsten, Finn, Ivan, Jan, Lene, Lise, Peter, Stine, Uffe, Uve, Walther, Marie-
Louise (M-L fra Fugleværnsfondens sekretariat) 
 
Afbud: Annette, Morten, Lone, Niels J., Michael W.  
 
Desuden manglede: John (sygemeldt?) 
 

 

Mødet blev holdt i Lises og Walthers dejlige stue. Lise var som vanligt den trofaste kagebager. Tak 
for det endnu engang! 
 
1/ Udførte opgaver siden sidst 
 

 Oprydning efter stormen i vinters herunder affaldsindsamling 

 Slåning omkring publikumsfaciliteter 

 Væltede træer fjernet 

 Fuglekasser flyttet væk fra væltede træer 

 Stort plastrør fjernet 

 Minkfælder har været opsat, men ingen er fanget 
 
2/ Hegn, kvæg og kvægvand 
 
Hegnene i Nivå Bugt er blevet totalrenoveret som følge af vinterstormene. Stormene gør det 
ganske bekosteligt at drive reservatet. Vi håber, at der går lang tid før reservatet bliver ramt af 
storm igen. Kommunen har valgt at hegne ud mod vandet i den nordligste del af reservatet (det 
kommunale strandoverdrev). Lyngebækgård har, meget glædeligt, fået hegnet den hektar, som 
ikke har været græsset igennem flere år. Lyngebækgårds dyr har allerede gået godt til 
vegetationen i den nye hegning, som hænger sammen med den ”gamle” hegning. Nu er hele Nivå 
Bugt under græsning med kvæg! 
 
Det frostfrie vand er nu indlagt til kvæget, projektet er gennemført som et Natur&Miljøprojekt 
støttet af NaturErhvervstyrelsen. Det var ganske vanskeligt at etablere vandingen, se billedet 
herunder. 
 
Der kom 9 køer ud den 22. maj, og en ekstra ko samt kalv kom ud i juli.  
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Fugleværnsfonden, den 1. september 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen 

 
Indlæg af kvægvand Nivå Bugt 2014 

 Foto: Claus fra Pithegn 

 
3/Maskinel slåning af tagrør 
 
I uge 35 blev det 2. slet af tagrør taget og leveret til Årstiderne A/S. 
Kvæget har meget svært ved at holde tagrørene nede flere af de steder, hvor ønsket er en åben 
velafgræsset strandeng, jf. FVF’s plejeplan for området. Derfor suppleres med maskinelt høslet 2 
gange årligt, hvor materialet slås og fjernes fra et område på 1,3 hektar. Dette foretages med 
skånsomme bæltemaskiner.  
FVF har indgået en aftale med Årstiderne A/S om at levere tagrør til deres komposteringsprojekt 
(der har været en nyhed på hjemmesiden og i lokalavisen).  
Formålet med maskinel slåning blev igen diskuteret. Sekretariatet fastholder at kvalitetsvurdere 
slåningen, når denne metode er helt færdigafprøvet. 
 
4/ Jagt 
 
Forstyrrelserne i form af jagt fra pramme i Nivå Bugt lader til at være nedadgående. Hvis der igen 
observeres færdsel med våben på FVF’s område, skal dette registreres i Google kalenderen eller 
sendes som orientering til M-L. 
 
5/ SMS donation 
 
Det er nu muligt at SMS donere til Fugleværnsfonden. For dem som har mod på det, kan man 
reklamere for dette ved f.eks. Åbent Tårn dage. M-L uddelte nogle visitkort som er målrettet SMS 
donation. Hanne kan kontaktes, hvis man har spørgsmål til SMS donation. 
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Referent: Marie-Louise Olsen 

6/ Kommende arbejdsdage og opgaver 
 
Opgaver  

 Slåning ved fugletårnet inkl. en udsigtskile 

 Muligvis nedtagning af 800 meter hegnstråd syd for tangen. Tråden må gerne bides i 
stykker med det rette værktøj, f.eks. købes en hegnstang eller er farmerhammertang. 
Kontakt M-L hvis sådanne et par stykker skal købes, og hvis I får mod på opgaven. 

 
Næste arbejdsdag = 
 
Mandag den 1. september kl. 19.00 ved tangen 
 
7/ Fællestræf 
 
Der er 10 personer fra arbejdsgruppen, som deltager i fællestræffet den 13. september. 3 biler 
kører af sted. 
 
Evt. 
 

 En ’lågetæller’ blev efterlyst, til at danne sig et overblik over antallet af besøgende. 

 Der blev spurgt til overblikket over ynglefugle i reservatet. M-L nævnte at data 
opsummeres i udgivelsen Fugleåret hvert år. Data bliver hver år gennemgået af en 
konsulent. 

 Det blev diskuteret, om man kan etablere nogle landfrie holme i reservatet. 

 Lise deltager fortsat i Visit Nordsjællands projekt, som vedrører Nivå Bugt. 

 Arbejdsgruppen har brug for et nyt ledrag. 

 DN har i samarbejde med andre igangsat et projekt kaldet Hav-reservat ned langs 
øresundskysten http://www.sn.dk/nordsjaelland/naturforening-vil-have-
havreservat/artikel/430309. M-L orienterer DOF. 
 

 
Tak for et behageligt møde i hyggelige omgivelser. 
 
De allerbedste hilsener  
Marie-Louise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sn.dk/nordsjaelland/naturforening-vil-have-havreservat/artikel/430309
http://www.sn.dk/nordsjaelland/naturforening-vil-have-havreservat/artikel/430309
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Ved reservatets 6 års fødselsdag. Foto: Lise Nielsen 

 
Fødselsdagsregnbue over reservatet. Foto: Lise Nielsen 

 
Ingen fødselsdag uden flag. Foto: Lise Nielsen 
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Til kalenderen 

 
Næste arbejdsdag  
 
Mandag den 1. september kl. 19.00 ved tangen 
 

Møder: 

Planlægningsmøde hos Lise mandag den 27. oktober kl. 19.00 

Mandag den 9. marts kl. 19.00 på Sletten (M-L deltager) 

 
Åbent Hus og andre arrangementer: 
 
Søndag den 7. sept.  kl. 10.00 - 13.00 Annette/Morten/Ivan 

Søndag den 14. sept. (Naturens Dag) kl. 10.00 - 13.00 DOF Nordsjælland 

Søndag den 5. oktober      kl. 10.00 - 13.00 Bo/Jan 

 


