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Referat af møde i Arbejdsgruppen i Nivå Bugt Strandenge 
torsdag 16. september 2010 på Nivå Centralskole 

 
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Finn, Flemming, Winnie, Ivan, Lise, Michael K. P., Nils, Peter, Uffe, 
Uve samt Elise Frydensberg. 
 
Afbud: Erik, Ib, Jørgen, Lars F.P., Michael V., Morten og Walther. 
 
Øvrige fraværende: Hans 
_____________________________________________________________________________	  
	  

Vi mødtes i Slettens foreningshus ’Strandlyst’ ved Sletten havn. 
 

Første punkt på dagsordenen var en opsigtsvækkende artikel i Frederiksborg Amts Avis den 15. 
september med overskriften ”Gal ornitolog forfulgte kvinde”. I artiklen beskrev en dame, hvad hun 
syntes var truende adfærd fra ”en ornitolog”, da hun ville bevæge sig ud på Tangen. Det viste sig, at 
det var Michael, der havde haft mødet med damen, og han havde efterfølgende ud fra en optagelse 
på sin mobiltelefon beskrevet, hvad der virkelig var sket.  
 

Der var stor opbakning til Michael fra arbejdsgruppen, som fandt, at han havde handlet helt korrekt. 
Men episoden og artiklen fik alle i gruppen til at reflektere over, hvordan man skulle gribe den slags 
sager an. Der var enighed om, at man altid skulle tale pænt til folk, men at der på den anden side altid 
vil være nogle mennesker, der ikke kan nås gennem en dialog. Konklusionen var, at tingene langsomt 
går i den rigtige retning. 
 

Vedr. Åbent Hus arrangementer mente flere, at man burde finde et andet navn, idet det kunne 
signalere, at der normalt er lukket for besøgende i området. Der tænkes over dette til næste møde. 
 
Nyt fra arbejdsgruppen 
 Lise nævnte flg. sket siden sidst: 
 

• Deltagelse i Ringovnens jubilæumsarrangement den 9. maj 
• Køerne ankom i to omgange i juni måned 
• Deltagelse i indvielsen af fugletårnet den 1. juni 
• Afholdt flere arbejdsdage og fire Åbent Hus arrangementer 
• Hans Meilstrup har lovet at bygge en bænk til tårnet 
• Gruppen har fået flere leer, så der nu er fire leer til rådighed 
• Der blev afholdt en vellykket tur til Saltholm 

 

Det er bare flot gået! 
 
Mink 
Peter fortalte, at der ses mange mink i området, og han har kontaktet Stig Jensen, Skov- og Natur- 
styrelsen og kommunen. Der blev nedsat en lille gruppe bestående af Peter, Lise og Anders, som vil 
spørge Jørgen Hage om tilladelse til at sætte fx tre fælder op langs åen. Når fælderne er opsat og klar 
til brug, skal de tilses to gange i døgnet. Følgende meldte sig til at være vagter: Uwe, Ivan, Uffe, Finn, 
Lise, Peter og Anders. Andre er meget velkomne til at melde sig. 
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Overvågning 
Elise orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en ny vejledning til overvågning i Fugleværns-
fondens reservater. Vejledningen vil blive sendt til arbejdsgruppen, og i marts måned vil blive afholdt 
et lille seminar, hvor vejledningen introduceres. Ivan nævnte, at det er Karsten, der tæller i Nivå Bugt. 
 
Inspektion fra Dyrenes Beskyttelse 
Den lokale afdeling af Dyrenes Beskyttelse er meget bekymrede for, om kreaturerne på strandengen 
får nok at spise, og der blev derfor i begyndelsen af september afholdt en besigtigelse, hvori en 
kvægrådgiver deltog. Konklusionen på besigtigelsen var enten at tage halvdelen af dyrene hjem nu og 
lade resten blive på arealet til midt i oktober, eller at fjerne alle dyr 1. oktober. I henhold til kontrakt 
med dyrenes ejer skal arealet afgræsses minimum til 30. september. En del af arealet var blevet slået 
for nylig, hvilket gruppen var meget tilfreds med, fordi det gavner udviklingen hen imod strandeng. 
 
Kommende arbejdsopgaver 

• Slåning af tagrør på øen syd for fugletårnet. 
• Nedtagning af nederste tråd i hegnet langs vandet, når køerne er taget ind. Flemming styrer 

arbejdet. 
• Slåning af vegetation på tangen, især langs den sydlige kant. 
• Indsamling af affald langs Strandvejen og ved tårnet. 

 
Næste arbejdsdag  
Blev aftalt til mandag den 20. september kl. 18.30.  
Efter mødet: På grund af dårligt vejr blev den flyttet til tirsdag den 21. september samme tid. Lise 
har udsendt indkaldelse til alle. 
 
Næste møde holdes mandag den 22. november.  
Her skal bl.a. datoer og bemanding for Åbent Hus (eller hvad vi skal kalde dem fremover) aftales, så 
de kan komme med i den kommende turfolder for 2011.  
Der var enighed om fremover at benytte Slettens foreningshus til arbejdsgruppemøderne, i den 
udstrækning dette lader sig gøre. 
 

Og så var det tid til at bryde op – og ingen gik sultne hjem, for under mødet serverede Lise den 
dejligste kage med årstidens frugter indsamlet i lokalområdet. 
 

Tak for et godt møde, og tak for Jeres store hjælp i Nivå Bugt Strandenge! 
 
Mange hilsner 

Elise 
Elise Frydensberg  
Direktør i Fugleværnsfonden 


