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Referat af møde i arbejdsgruppen i Nivå Bugt Strandenge  
mandag den 28. februar 2011 kl. 19.00 på ”Strandlyst” Sletten Havn 

 
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Bo, Erik, Flemming, Lise, Peter, Winnie, Michael K., Uve samt Elise F. 
og Marie-Louise O. 

Afbud: Finn, Hans, Ib, Ivan, Jørgen, Michael, Morten, Uffe, Walther, Nils, Lars 

 

Elise orienterede om, at der siden sidst er ansat to nye medarbejdere i Fugleværnsfondens 
administration, nemlig Iben Hove Sørensen og Marie-Louise Olsen. Marie-Louise var deltagende i 
mødet og præsenterede sig selv. Marie-Louise er Skov- og Landskabsingeniør og har tidligere 
været ansat i Svendborg Kommune og Naturstyrelsen. Iben er biolog og vikarierer for Allan ind til 
november 2011. Iben kommer fra en stilling hos Fjord & Bælt i Kerteminde. 

Hegn 

Der er sket mange store skader på hegnet som følge af en hård vinter. Gruppen foreslår, at vi får 
professionel hjælp til at udbedre skaderne. Marie-Louise hyrer firmaet Pithegn til at gå hegnet 
igennem. Ligeledes skal der tages kontakt til kvæg-ejeren om, hvor vidt vi kan fortsætte med én 
tråd. 

De problemer der var med opsyn af kvæget i 2010 er taget til efterretning. Fugleværnsfondens 
landbrugskonsulent går i dialog med kvæg-ejerne. 

Marie-Louise hyrer firmaet Gribskov Stub&Gren til at slå under tråden medio juni. 

Slåning af tagrør  

Der har været et entreprenørfirma som efter Søren Ferdinands anvisninger har slået tagrør, det ser 
fint ud. Ydermere har der været en række personer fra arbejdsgruppen, der har slået rør blandt 
andet rundt om ”øen”.  Uve mente, at det var uhensigtsmæssigt, at der blev slået så meget på 
arealerne. Der er forskellige holdninger til, hvor og hvor meget arealerne skal slås og ryddes. 
Tommelfingerreglen er at Nivå Bugt skal udvikles som en velafgræsset strandeng med høj 
artsdiversitet og gode fysiske forhold for ynglefugle. Det blev besluttet, at der laves en plan for 
slåning, som alle så følger. Her skal der findes en balance mellem, hvad der skal ”gro vildt” og 
hvad der skal ryddes/slås. Marie-Louise kommer op til et møde på Nivå Bugt Strandenge d. 15.06. 
kl. 18, her drøftes planlægning af slåning. Mødet skal munde ud i en plan for slåning af vegetation, 
herunder tagrør. Det skal nævnes, at det var en fælles beslutning at slå rundt om øen + højre side 
at tangen. 

Planlægning af åbent hus arrangementer 

Se Lises oversigt og tovholder liste. 

Mink  
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Der er fortsat sat fælder op, de vil stå ca. én måned endnu siger Peter. De skal tilses to gange om 
dagen, og det er der brug for hjælp til. Der er ikke blevet fanget nogen i et stykke tid, men der blev 
fanget otte i efteråret 2010. Der har været et godt samarbejde med Naturstyrelsen. Peter har været 
ude og kigge efter spor af mink, da der var nysne, men fandt ingen. 

Eventuelt 
 
Obs: Der samles skrald på arealerne den 3. april, samme dag som DN har affaldsindsamling. 

Gruppen ønsker fortsat at arbejde målrettet på at registrere og dokumentere forholdene på 
reservatet. Marie-Louise nævnte, at man måske skal udvikle en metode, hvor man tegner fugle og 
forstyrrelser ind på kort. 

Tak for et godt møde med dejlig hjemmebag fra Lise. 

 Det var super at møde så engagerede menneske,r der vil gøre en forskel for den danske natur og 
arter.  

Mange hilsner  

 

Marie-Louise Olsen                                
Skov- og Landskabsingeniør i Fugleværnsfonden 

 

HUSK: 

Søndag den 3. april: Indsamling af skrald kl. 10 

Møde onsdag den 15. juni kl. 18. Her drøftes planlægning af slåning. Mødet 
skal munde ud i en plan for slåning af vegetation, herunder tagrør. 
 


