Fugleværnsfonden, den 28. september 2017
Referent: Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge
mandag den 4. september 2017
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Ivan, Jan, Lise, Lone, Michael K.P., Peter, Uffe, Walter og Emilie og Jørn fra
sekretariatet
Afbud: Finn, Lene, Morten

Mødet blev afholdt i kommunens forsamlingshus på Sletten Havn. Stor tak til Lise for hjemmebagt kage og
knækbrød.
1. Info og orientering siden sidst
-

Da både Emilie og Jørn fra sekretariatet er nye ansigter startede mødet med en kort
præsentationsrunde.
Renoveringen af Fuglenes Hus, som er ejet af DOF, er afsluttet, og sekretariatet er tilbage i
kontorerne på 1. sal. Et besøg i Naturbutikken kan anbefales, hvor der er mulighed for en kop kaffe.
Strandvejen spærres af pga. brorenovering, men det er pt. udsat af hensyn til de ynglende svaler.

Udførte opgaver:
- 25/3: Oprydningsdag
- April: Affaldsindsamlingsdag sammen med Naturfredningsforeningen
- 11/6: Rørslåning
- 16/6: 8 kubikmeter flis kørt ud på tangen
- 6/7: Sidste to kubikmeter flis kørt ud
- 3/9: Slåning langs stien

2. Afgræsning og hegn 2017
Der går pt. 14 dyr i den nordlige fold og 28 inklusiv kalve i den sydlige fold. Græsningen er gået godt og selv
det tidligere frahegnede areal med tagrør, som var planlagt til slåning, er blevet græsset ned.
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3. Potentielt vildtreservat
Der er intet nyt, og der foreligger ikke noget referat fra kommunens seneste møde. Bolden ligger fortsat
hos kommunen, men de skal puffes – sekretariatet følger op. Gruppen fortsætter den systematiske
registrering af forstyrrelser. Det er stadig et problem med enkelte windsurfere og jagtpramme og nu også
med en hel del havkajakker, havsvømmere og brætsurfere.
4. Overvågning
Gruppen blev spurgt, om der var nogen ønsker om hjælp til fugleovervågningen eller
samarbejde/erfaringsudveksling med andre grupper, men der er ikke noget umiddelbart behov. Der er
gode data at hente fra DOFbasen, da lokaliteten er meget velbesøgt. Derudover besøges reservatet næsten
dagligt af Karsten Winding, som taster i DOFbasen.
5. Kommende arbejdsdage og opgaver
Der bliver med al sandsynlighed ikke flere arbejdsdage i år, så de startes op igen efter nytår med
oprydningsdagen i marts.
Fremtidige opgaver:
- Der skal grus på fordybningerne, som er opstået lige ved klaplågerne.
Fra sidste referat:
Åbent Tårn-arrangementer 2017:
Søndag den 10. september (Naturens Dag) kl. 10-13
Søndag den 1. oktober
kl. 10-13

Annette, Bo
Jan, Uffe, Lene

Møde (uden sekretariatet) om kommende Åbent Hus-arrangementer afholdes 20. november kl. 19.
Evt.
-

Jan foreslog at holde fremtidige møder på Humlebæk bibliotek og undersøger mulighederne.
Jan har måttet indstille sit forløb med skoleklasser pga. for meget uro.
Der blev uddelt tøj/kasketter: Der er nye t-shirts og kasketter og desuden et restlager af fleece og
veste. Hvis man er interesseret, skriver man til Lise, som samler en liste.
Der blev efterlyst information til udlændinge om de vigtigste arter, kunne evt. løses via QR-koder.
Det er et ønske, at der laves en sandø ud for tangen, hvilket kunne hjælpe mod forstyrrelserne.
Anders foreslog, at der opsættes (fx på en arbejdsdag) stærekasser, evt. en stæremast i den sydlige
del af reservatet.
Der mangler skilt med kvægejer ved tangen.
Der ønskes mere oplysning til publikum om adgangsbestemmelser, idet folk kan finde på at bruge
området til lidt af hvert.
Anders foreslog rhododendron-fugleture ved Nivaagaard.
Det er fortsat et ønske for gruppen selv at kunne aflæse tælleren, eller at den aflæses oftere, fx på
månedsbasis eller i forbindelse med arrangementer.

Næste arbejdsgruppemøde er mandag den 12. marts 2018 kl. 19 – 21 på Strandlyst i Sletten.
Lokalet er reserveret.
Tak for et godt møde! Bedste hilsener fra Emilie og Jørn
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