Fugleværnsfonden, den 2. oktober 2012
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt
onsdag den 26. september 2012
Til stede: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Finn, Ib, Ivan, Lise, Michael P., Niels, Uve, Walther, Marie Louise fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF).
Afbud: Carsten H., Carsten A., John, Morten, Peter (ferie), Uffe (ferie).
I øvrigt manglede: Flemming, Winnie.

Mødet blev holdt på Sletten og Lise havde som altid en skøn kage med, mange tak!
1/ Udførte opgaver siden sidst
Der har været 6 arbejdsdage mellem den 3. marts og den 8. august:
Pramme er fjernet
Vegetation er slået efter behov med le
Træer og buske er beskåret
Der er blevet samlet skrald i forbindelse med DN’s årlige skraldindsamlingskampagne
Kokasser er fjernet :o)
Hybenrose (Rosa rugosa) er slået
Der er afholdt 4 Åbent Hus-arrangementer samt Tårnenes Dag
I øvrigt så har Lise sendt leerne til harring hos Stig fra Gundsømaglegruppen, så de er knivskarpe til
næste sæson.
2/ Hegn og Kvæg
Der har i nogen tid ikke været strøm på det ydre hegn. Det har køerne fundet ud af. De vader
gerne igennem flere steder, for at komme til bedre mad. Det er et ønske fra arbejdsgruppen, at
man på længere sigt får egen strømforsyning.
Hegnsudvidelsen mod nord er gået godt. Der har, så vidt vides, ikke været nogen klager fra
borgere. Løsningen med ikke at hegne ud mod vandet har fungeret fint. Kvæget er ikke svømmet
væk, og vi krydser finger for, at det ikke sker. Kvæget har græsset rigtig godt i hele bugten i år, og
det er glædeligt at se, hvordan vegetationen responderer på afgræsningen. Da der ikke er så
meget lækkert græs tilbage til kvæget her i slutningen af sæsonen, så har kvæget været så snedige
at brase igennem det levende hegn og ind til området ved tårnet. Her har de så guffet i sig, hvilket
faktisk har lettet gruppens slåningsopgave. Til gengæld skulle 150 kokasser fjernes, tak til Michael
P. for det! Hvis kvæget igen næste år braser igennem det levende hegn, så hyres
hegnsentreprenøren til at sætte nogle diskrete planker op.
Lyngbækgaard ejer en fold, som ligger mellem deres og FVF’s areal. Denne er ikke blevet græsset i
to år. FVF bør kontakte Lyngbækgaard og spørge, om der er noget, vi kan hjælpe med, for igen at
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få græsning på arealet. Hvis der bliver etableret et dobbelt hegn (med ca. 3 meters mellemrum)
mellem FVF’s hegn og Lyngbækgaards hegn, så kan de to besætninger godt gå op ad hinanden.
Det er fortsat et stort ønske at få indlagt vand til kvæget i Nivå Bugt.
Den nederste hegnstråd ud mod vandet skal pilles af inden vinter. Den skal ikke på igen til foråret,
da vi jo har fået gode erfaringer fra den nordlige del af hegningen. Arbejdsgruppen kaster sig over
opgaven ved næste arbejdsdag.
3/ Rundvisninger i reservatet
Til orientering har FVF taget en principiel beslutning vedrørende frivillige rundvisninger i
reservaterne. Dette er for at skabe ens praksis i alle reservater. Frivillige rundvisninger/ture
gennemføres som alt andet frivilligt arbejde i reservatet, og en eventuel betaling for rundvisningen
vil derfor fremover gå til FVF. Dette gælder dog ikke de symbolske gaver (som rødvin mm.).
Arbejdsgruppen spurgte, om det var muligt, at pengene går til en kassebeholdning øremærket
arbejdsgruppen. Dette er der grønt lys for, hvis gruppen selv styrer kassen.
4/ Planlægning af Åbent Hus/Tårnenes Dag - bemanding
Arbejdsgruppen synes, det var for tidligt at lægge sig fast på nogle faste datoer allerede nu. De vil
holde et møde vedrørende dette punkt i november. Det efterstræbes, at der er 3 personer fra
arbejdsgruppen på hvert arrangement.
5/ Planlægning af kommende arbejdsdage og opgaver
Næste arbejdsdag er lørdag den 6. oktober kl. 10.00-14.00. Den primære opgave er, at fjerne den
nederste tråd. Hanne fra sekretariatet sender et lamineret skilt, som kan sættes på strømgiveren,
mens gruppen arbejder på hegnet. Skiltet sendes til Lise.
På mødet i november aftales datoer for arbejdsdage i foråret 2013.
Følgende opgaver er umiddelbart oplagte til dagene i foråret:
Flis på stien ud til tangen
Løbende affaldsindsamling
Slåning af tagrør ved området omkring tangen
Diverse beskæringer af træer og buske på stien ud til tårnet og omkring tårnet
Stopklods sættes i jorden ved den låge hvor stopklods mangler
Bekæmpelse af hybenrose
FVF piktogram skrues på klaplåger ud mod strandvejen, dog ikke oppe på kommunens
nordlige areal (Hanne sender 2 piktogrammer til Lise).
6/ Evt
Kitesurfing er meget populært i Nivå Bugt. Gruppen kom med den gode idé at lave noget
information om reservatet ved havnen (der hvor bl.a. surferne færdes). På den måde
kunne man gøre opmærksom på, at der er et fuglereservat syd for havnen, og at folk bedes
tage hensyn. Gruppen pointerede, at der som regel er flest fugle syd for tangen. Det
skyldes måske, at det også er her, der er færrest forstyrrelser.
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FVF har sagt god for en snorkelsti, dog med en prøvetid på 2 år. Det er Øresundsakvariets
projekt.
Mink bliver igen observeret i reservatet.
Åen har gnavet en meget stejl skrænt ind mod trampestien. PIT Hegn flytter hegnet lidt
længere ind til foråret, så folk ikke falder i åen. Se foto nedenfor.
Der er opstået nogle meget store huller under hegnstråden ud fra Vibevej. FVF kontakter
kommunen, så de kan fylde hullerne op.

Næste møde
Mandag den 19. november kl. 19.00 hos Lise og Walther. Her planlægges datoer for 2013 både
med hensyn til arbejdsdage og Åbent Hus-dage, så husk kalender!
Tak for et konstruktivt møde med en masse gode input.
Pas godt på reservatet, mens jeg er på barsel :o)
De bedste hilsner fra Marie-Louise
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