Fugleværnsfonden, den 27. marts 2017
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge
mandag den 20.marts 2017
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Jan, Lene, Michael K.P., Peter, Uffe og Marie-Louise (M-L fra FVF
sekretariatet).
Afbud: Lise, Lone, Morten, Niels, Walther

Kommunens forsamlingshus på Sletten Havn var igen tilholdssted for mødet. Selv om gruppetovholder Lise var blevet syg, havde hun alligevel sørget for at bage lækker kage og knækbrød til
alle – tusind tak for det Lise, og tak til Lene for at bringe det frem til os :o)
1/Info og orientering siden sidst
- 50 års jubilæet er slut og er forløbet fantastisk godt. Bogen blev udsolgt i januar og er
derfor genoptrykt.
- Fuglenes Hus, som er ejet af DOF, er under renovering. Naturbutikken har også fået en
ordentlig overhaling, kom og se, det er rigtig flot og der er kaffe på kanden.
- Pr. 1. april starter der en ekstra biolog i Fugleværnsfonden, det er Jørn Dyrberg Larsen,
flere kender ham allerede, da han tidligere har været ansat i DOF i en årrække. Jørn skal
primært løse opgaver indenfor formidling og overvågning.
Udførte opgaver:
- Beskæringsarbejde
- Indtastninger af forstyrrelser i reservatet i google kalender, meldt ind til Anders.
- Elletræer på eng skåret ned.
- Gennemrenoveret hegn som følge af storm (entreprenør).
- 2 Åbent Tårn dage afholdt

Lises kage og knækbrød rundsendes – TAK!
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2/Efter endnu et højvande/storm
Nivå Bugt blev igen ramt denne gang af stormen Urd. Skaderne var næsten lige så store som under
stormen Bodil. Hegnet repareres af entreprenør, og der kommer faste pæle langs kysten. I
fremtiden vil trådene tages af efter græsningssæsonen og genopsættes efter vinteren.
3/ Afgræsning og hegn 2017
Søren Pedersen fortsætter som græsningshaver/kvægejer i 2017.

Klip fra græsningskontrakten 2017

4/ Potentielt vildtreservat
M-L orienterede kort om, hvad der var sket siden sidst, kommunen har vi ikke hørt fra i et stykke
tid. Gruppen fortsætter den systematiske registrering af forstyrrelser.
5/ Overvågning
Se bilag side 4.

6/ Åbent Hus
Bemanding 2017:
Åbent Tårn arrangementer 2017

Tid:

Ansvarlige:

Søndag d. 23 april

kl. 10-13

Ivan, Bo, (Anders)

Lørdag d. 6. maj (Tårnenes Dag)

kl. 05-12

Annette, Ivan, Bo

Søndag d. 28. maj (Fuglenes Dag)

kl. 10-13

Bo, Uffe

Torsdag d. 20. juli

kl. 19-21

Anders, Birgitte

Søndag d. 13. august

kl. 10-13

Birgitte, Jan, Lene

Søndag d. 10. september (Naturens Dag)

kl. 10-13

Annette, Bo

Søndag d. 1. oktober

kl. 10-13

Jan, Uffe, Lene
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6/ Kommende arbejdsdage og opgaver
Opgaver =
- Affaldsindsamling også på de 10 nye hektarer
- Løbende beskæring
- Bænk på plads (udført)
- Flis på sti til tårnet
- Løbende indtastninger af forstyrrelser i googlekalenderen (sendes til Anders H.)
- Den sti der går nord på fra tårnet mellem kvæghegn og kystlinje holdes fri for vegetation
Fastlagte arbejdsdage =
Lørdag den 25.marts kl. 10-12 (er gennemført se billede herunder :o)

Taget af Lise den 25.3.2017

Affaldsindsamling lørdag den 2. april kl. 10-12
Obs. Lise indkalder løbende til resten af arbejdsdagene. Arbejdsdage vil primært være søndag
formiddage.
Evt.
- Tilskudsordningen til 60 + Aktive Ældre er igen åben:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/aktiv-af-natur/soeg-stoette.aspx
- Gruppen ønsker at kunne aflæse publikumstælleren.
- Rigtig mange foldere bliver brugt, det går hurtigt, så bestil gerne flere hos Hanne.
Næste arbejdsgruppemøde er den mandag den 4. september kl. 19.00
Tak for et godt møde. De bedste forårs hilsener fra Marie-Louise.
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Bilag Overvågning pkt. 5, taget fra Fugleåret 2016 (som først bliver udgivet i efteråret 2017).
Nivå Bugt Strandenge, Nordsjælland (1)
Ynglefugle:
Gråstrubet lappedykker 0-1 par, grågås 0-2 par, gråand 1 par, ederfugl 1-2 par, vandrikse 1 par, blishøne 12 par, vibe 1-3 par, ringdue 0-1 par, gøg 1 par, sanglærke 1-3 par, landsvale 0-1 par, hvid vipstjert 1-2 par,
gærdesmutte 0-1 par, jernspurv 0-1 par, solsort 1 par, sivsanger 0-1 par, kærsanger 1 par, rørsanger 4-6
par, gærdesanger 1 par, tornsanger 1-3 par, havesanger 0-1 par, munk 0-1 par, gransanger 1-2 par,
løvsanger 0-1 par, blåmejse 1 par, musvit 1 par, husskade 1 par, gråkrage 0-1 par, grønirisk 0-1 par, stillits
0-1 par, tornirisk 0-1 par, rørspurv 3-4 par.
Ynglefuglene ved Nivå Bugt Strandenge er talt af Karsten Winding
Andre observationer:
Lille lappedykker 28 (16/10), toppet lappedykker 900 (13/2), sule 6 (25/12), skarv 362 (5/10), sølvhejre 1
(9/9), hvid stork 1 (11/5), knopsvane 261 (20/10), pibesvane 7 (20/10), sangsvane 77 (7/11), sædgås 8
(28/12), blisgås 55 (16/10), grågås 396 (29/10), canadagås 236 (19/1), knortegås 481 (20/10), knortegås,
mørkbuget 400 (19/10), knortegås, lysbuget, 3 (20/10), gråand 900 (11/1), ederfugl 2000 (27/2), sortand
830 (29/7), fløjlsand 12 (4/9), hvinand 90 (6/12), toppet skallesluger 36 (13/11), sort glente 1 (9/4), rød glente
3 (1/4), havørn 2 (20/3), blå kærhøg 2 (4/12), duehøg 1 (10/12), musvåge 108 (17/3), fjeldvåge 2 (17/1),
fiskeørn 1 (1/10), dværgfalk 1 (29/10), lærkefalk 1 (3/9), vandrefalk 1 (20/10), vandrikse 6 (30/7), blishøne
250 (6/12), strandskade 250 (7/8), lille præstekrave 5 (11/8), stor præstekrave 13 (15/8), strandhjejle 17
(1/10), vibe 575 (19/9), islandsk ryle 21 (30/7), sandløber 2 (30/7), dværgryle 3 (11/8), temmincksryle 1
(19/7), krumnæbbet ryle 9 (10/7), almindelig ryle 119 (6/7), brushane 5 (1/7), enkeltbekkasin 2 (19/10),
dobbeltbekkasin 17 (12/10), stor kobbersneppe 1 (1/7), lille kobbersneppe 108 (30/7), småspove 9 (5/7),
storspove 9 (12/7), sortklire 4 (11/6), rødben 28 (24/6), hvidklire 17 (4/7), svaleklire 8 (22/4), tinksmed 5
(9/8), mudderklire 31 (16/7), stenvender 5 (31/7), odinshane 1 (11/8), sorthovedet måge 2 (17/4),
dværgmåge 1 (16/10), hættemåge 870 (26/7), stormmåge 200 (6/11), sildemåge 30 (11/8),
middelhavssølvmåge 1 (13/8), sølvmåge 1100 (30/8), svartbag 600 (21/10), splitterne 19 (13/9), fjordterne
61 (11/7), havterne 120 (26/7), dværgterne 3 (30/4), sortterne 9 (30/7), lomvie 2 (23/10), alk 1 (10/1), huldue
8 (21/2), ringdue 2500 (30/10), natugle 1 (8/2), mursejler 150 (26/6), isfugl 2 (4/12), hedelærke 1 (19/3),
landsvale 200 (4/9), engpiber 615 (1/10), skærpiber 3 (22/9), gul vipstjert 91 (14/5), bjergvipstjert 1 (17/9),
hvid vipstjert 54 (29/8), silkehale 75 (7/11), bynkefugl 3 (9/5), misteldrossel 4 (1/4), sivsanger 1 (21/8),
skægmejse 21 (20/10), korttået træløber 1 (21/12), rødrygget tornskade 2 (15/7), stor tornskade 1 (9/4),
allike 3000 (23/10), sortkrage 1 (20/3), gråkrage 168 (28/2), stær 1200 (27/8), gråspurv 31 (7/7), skovspurv
80 (30/9), grønirisk 50 (25/9), bjergirisk 36 (25/10), kernebider 8 (1/4), snespurv 3 (29/10).
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