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Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt 
onsdag den 22. februar 2012 

 
Deltager: Annette, Birgitte, Finn, Flemming, Ib, John, Lise, Michael, Peter, Uffe, Uve, Walther, Winnie, 
Marie-Louise (fra FVF sekretariatet)  
 
Afbud: Bo, Carsten, Anders, Jørgen, Morten, Carsten B. Andersen (nyt medlem af gruppen)  
 
Desuden manglede: Ivan, Nils 
 
 
 Lise lagde hus til mødet og serverede kaffe, the og lækker kage, mange tak for det! 
 
1/ Udvidelse af hegnet mod nord 
Det er nu lykkedes at få realiseret projektet med at få hele Nivå Bugt afgræsset, herved bliver 
hegnet udvidet mod nord. Entreprenørfirmaet Pithegn sætter hegnet i løbet af de to første uger 
af marts. Udvidelsen betyder, at det samlede foldareal fra græsningssæson 2012 er op på 11 
ha. Kvægejer Søren Pedersen vil derfor udbinde ca. 14-15 dyr i år. Søren P. er fremover selv 
ansvarlig for tilsynet med dyrene, herunder at sørge for vand og tilse hegn. Herved har Dan fra 
Lyngebækgård ikke noget med Sørens dyr at gøre længere. 
 

 
Kort over den nordlige del som hegnes. 

Gruppen nævnte, at de synes, det er uhensigtsmæssigt, at strømgiveren sidder helt nede i den 
sydlige ende på Lyngebækgårds areal. Marie-Louise undersøger, om der er mulighed for at 
ændre dette, og herved optimere driften af hegnet. 
 
I forbindelse med etableringen af det nye hegn, skal de pramme, der ligger på landarealet, 
fjernes og midlertidigt opmagasineres ved ringovnen (efter aftale med Den Hageske Stiftelse). 
 
2/ Renovering af hegn 
Det eksisterende hegn er blevet meget medtaget af vinterens ekstremt høje vandstande. 
Hegnet er så medtaget, at arbejdsgruppen ikke selv kan reparere det. Hegnsentreprenøren 
bliver derfor hyret til at renovere hegnet inden græsningssæsonen begynder. Foruden selve 
hegnet skal ”kvægbroen” og en hegnslåge repareres. Arbejdsgruppen ønsker en lille udvidelse 
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af folden på tangen (arealet lige syd for fugletårnet), det vil medføre, at man får et bedre udsyn 
over rastende fugle i inderbugten. Lise kontaktes inden hegnet renoveres. 
- 
 
4/ Jagt i Nivå Bugt 
Arbejdsgruppen vurderer, at strandjagtsintensiteten er stigende, og der har været flere tilfælde 
med ulovlig jagt i Nivå Bugt i 2011. Jagten medfører at fuglene bliver mere sky overfor de øvrige 
aktiviteter i området. 
 
5/ Overvågning 2012 
Igen i år skal overvågningsprogrammet bruges som udgangspunkt for fugletællingerne. Nivå 
Bugt overvåges allerede med høj intensitet, og data tastes ind i DOF basen. Det er især 
Michael Poulsen, der er arbejdsgruppens tovholder på overvågning.   
 
6/ Åbent hus/Tårnenes dag 2012 / bemanding (Lises skema) 

                
 

Åbent Hus aflyst! Åbent Hus Tårnenes dag Åbent Hus Åbent Hus 
    15/4: 13-16 13/5: 13-16 25/7: 19-21 19/8: 10-13 16/9: 10-13 7/10: 10-13 
  Anders Høgsholm     X       
  Annette Friis         X   
  Birgitte Garde X           
  Bo Svensmark X     X   X 
  Carsten Birket Andersen             
  Carsten Houmark             
  Finn Larsen             
  Flemming Jeppesen             
  Ib larsen 

 
          

  Ivan Olsen         X X 
  John Hovmand       X     
  Jørgen Erikstrup             
  Lise Nielsen             
  Michael K. Poulsen       X     
  Morten Pedersen             
  Nils Juhl             
  Peter Sander         (X) (X) 
  Uffe Fester X   X       
  Uve Rønnefelt             
  Walther Sørensen             
  Winnie Ilsted             
  sum             
  

         Michael kan tilkaldes efter behov m. kort varsel (1-3 dage). 
     Den 13/5 er aflyst grundet få interesserede formidlere, samt andet arrangement på Tangen 

samme dag.  
Kommunen afholder sundhedsløb. 
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Der er nu mulighed for, at Åbent Hus kan komme på kommunens hjemme-side! Vi håber, at 
Anders Høgsholm vil sørger for dette, samt som vanligt at få det på DOF Nordsjællands 
hjemmeside.  
Ingrid fra sekretariatet bedes sende pressemeddelelser til lokalaviserne på lige fod med de 
foregående år.  
Tårnenes dag står Michael Poulsen for. 
 
 
7/ Planlægning af kommende arbejdsdage og opgaver 
 

• Lørdag 3. marts kl.10.00:  Fjernelse af pramme samt generel oprydning.  
   Finn finder ud af, om han kan låne en ”bådtransporter”. 
   Hvis ikke det lykkes, anvendes en trailer. Walther har 
   en bil med træk. Marie-Louise deltager også i fjernelse 
   af prammene. 
 

• Lørdag 17. marts kl. 10.00:  Oprydning på tangen 
 

• Søndag 22. april kl. 10-12:  Danmarks Naturfredningsforenings affalds indsam- 
   lingsdag, herunder affaldsindsamling i Bugten, hvor  
   kommunen afhenter det indsamlede skrald. 
 

• Tirsdag 12. juni kl. 19.00:  Slåning af tagrør ved området omkring tangen. 
 

• Søndag 1. juli kl. 19.00:  Fødselsdagshygge. 
 

• Torsdag 5. juli kl. 19.00:  Slåning af tagrør ved området omkring tangen. 
 

Marie-Louise sørger for at bestille flis til de første arbejdsdage i efteråret (disse datoer 
fastsættes på næste møde). 
 

 
 

8/ Tur til Saltholm 
Gruppen sagde ja tak til Lises forslag om at tage til Saltholm.  
Lise har efter mødet bestilt plads på postfærgen til Saltholm lørdag den 12. maj, og det kommer 
til at koste 150 kr. pr. person. GOD TUR! 
 
 
9/ Eventuelt 

• Der er kommet et nyt medlem i gruppen, han hedder Carsten Birket Andersen – 
Velkommen! 
 

• Skraldespanden ved tangen bliver ikke tømt, og hvis det fortsætter, må kommunen 
kontaktes. 
 

• Rabatten ved tangen er efterhånden noget slidt og mangler grus. Ved lejlighed nævnes 
det for kommunen. 
 

• Søren kvægejer har mere kød til salg. 
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Næste møde 
Ikke fastlagt endnu, men måske bliver der behov for et møde til sommer. 
 
 
 
 
Tak for engagementet - og for et godt møde! 
 
 
Venlig hilsen 
  
Marie-Louise Olsen 


