Fugleværnsfonden, den 23. september 2013
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge
onsdag den 18. september 2013
Deltager: Anders, Annette, Birgitte, Finn, Ivan, Jan, Lene, Lise, Lone, Niels, Peter, Uffe, Walther, MarieLouise (fra FVF sekretariatet)
Afbud: Bo, Carsten, Michael V., Michael P., Uve
Desuden manglede: John

Mødet blev hold på Sletten, og Lene havde bagt to dejlige kager, tak for det! Lise havde hermed
fået ”bagefri”.
1/ Udførte opgaver siden sidst
Minkfælder er blevet opsat (Leif Øgaard). Dette er en vedvarende opgave, og hvis man har
lyst til at hjælpe Leif, kan man kontakte Lise eller Peter. De formidler kontakten videre til
Leif. Se også dette link: godedyreråd.dk eller friforvildmink.dk.
Dan Jørgensen har slået rør. Søren kvægejer hentede materialet.
Der er lagt flis på stien to gange.
Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening (DN).
Hegnet er taget ned ud mod vandet.
Følgende ture er blevet afholdt:
-

-

Kystvandring med Hjerteforeningen. Hjerteforeningen havde ”bestilt” turen via FVF
sekretariatet, og turen blev guidet af den frivillige arbejdsgruppe. Gruppen bad
sekretariatet forventningsafstemme med dem, som ønsker guidede ture i reservatet, så
både guider og besøgende ved, hvad der er aftalt.
Tur med DN`s sekretariat med Uffe som guide. De var meget interesserede, og besøget
gik godt.
Tårnenes Dag: i alt 53 arter blev registreret, herunder 13 vadere og 1 fiskeørn.

2/ Hegn og Kvæg
Kvæget blev i år lukket ud den 19. maj. Hegnet ud mod vandet på den sydlige del af reservatet var
blevet fjernet efter aftale med kvægejeren, idet der har været gode erfaringer hermed fra den
nordlige del. Da det var en helt ny flok kvæg uden vores faste matriarkko nr. 19, startede
græsningssæsonen desværre med, at den nye flok gik sig en tur. Dette medførte, at hegnet blev
sat op igen. Søren kvægejer har slået under tråden i hele folden.
Arbejdsgruppen stillede forslag om at udvide hegnet ud mod kysten på det areal, som
Naturstyrelsen ejer, men som FVF forvalter. M-L undersøger, om det er muligt.
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Imellem den eng Lyngebækård græsser, og den eng FVF græsser, ligger der en fold (tilhørende
Lyngebækgård), som ikke bliver plejet, og der er rødel på vej op flere steder. M-L undersøger om
Lyngebækgård vil være med til at afgræsse denne del også, og om de frivillige må gå ind og skære
elleskuddene ned.

3/Maskinelt høslet
Kvæget har meget svært ved at holde tagrørene nede flere af de steder, hvor ønsket er en åben
velafgræsset strandeng. I det kommende år vil målet være at supplere med maskinelt høslet
(materialet slås og fjernes fra området) med en skånsom maskine på de arealer, hvor tagrør
dominerer.

Maskinelt høslet med skånsom bæltemaskine. September 2013. Foto: Lise Nielsen

4/ Kitesurfing og jagt
Når vinden er i øst, er der en del kitesurfere, som bruger bugten til at surfe i. Dette medfører en
meget direkte forstyrrelse af fuglelivet.
Derudover er strandjagten gået ind, og det har som vanligt medført en del færdsel fra jægere.

5/Kommende arbejdsdage og opgaver
Lørdag den 2. november kl. 9.30, mødested: tangen.
Arbejdsopgaverne er:
nedtagning af hegn ud mod vandet syd for tangen, da vind og vand ellers vil ødelægge det
hen over vinteren.
Beskæringer af træer og buske, hvor det trænger.
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Mandag den 11. november kl. 19.00 holder arbejdsgruppen møde om planlægning af ture og
arbejdsdage for 2014. Birgitte melder ud, hvor mødet afholdes.

6/Indkaldelse til arbejdsgruppemøder
Det blev vedtaget, at indkaldelserne fra FVF sekretariatet i fremtiden kommer på mail.
Der er dog én person, som fortsat skal have brev.
Evt.
Der har været utroligt mange viber i år, og en vendehals rastede en hel dag på tangen.
Flere personer fra arbejdsgruppen vil gerne stille sig til rådighed som redaktionsgruppe, når
der i fremtiden skal laves nye foldere og plancher til reservatet. Arbejdsgruppen varetager
mange ture i området og har en særlig interesse herfor.
Birgitte har deltaget i møde med Grønt Råd og har i dette forum berettet om de ting, der
foregår i reservatet.
Nogle få af turene/arrangementerne i Nivå Bugt Strandenge er ikke bragt i lokalpressen.
Lene efterspurgte vinterfolderne. Disse skal hentes hos Ilsted Tryk.
DOF Nordsjællands bestyrelse har været på besøg i reservatet ved et Åbent Husarrangement. De havde nogle gode input til arbejdsgruppen.
Næste møde bliver ultimo februar eller primo marts
Tak for et godt møde med mange gode betragtninger og et stort engagement.
De bedste hilsener
Marie-Louise
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