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Fugleværnsfonden, den 10. marts 2014 

Referent: Hanne Havemose og Marie-Louise Olsen 

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge 

mandag den 10. marts 2014 

 
Deltagere: Anders, Annette, Birgitte, Lene, Lise, Nils, Uffe, Uve, Walther, Marie-Louise og Hanne (fra FVF 
sekretariatet) 
 
Afbud: Jan, Lone, Michael K.,    
 
Desuden manglede: Bo, Carsten, Finn, Ivan, John, Peter, Stine  
 

 

Mødet blev holdt på Strandlyst, og Lise havde bagt dejlig kage. Tak for det! 
 
1/ Udførte opgaver siden sidst 
 

 nedtagning af hegn 

 rensning af fugletårn  

 beskæring af træer og buske 

 slåning af tagrør (samme dag som arbejdsgruppemøde den 10. marts) 
 
 
2/ Orientering om møde med Lyngebækgård 
Fugleværnsfonden (M-L) har i forbindelse med den kommende gennemgribende renovering af 
hegnet i reservatet haft et møde med Lyngebækgård og kommunen vedrørende den ugræssede 
hektar eng mellem FVF’s og Lyngebækgårds græssede arealer. Arealet ejes af Lyngebækgård, men 
de har af flere årsager igennem flere år ikke haft deres kvæg på det pågældende areal. 
Lyngebækgård var imødekommende overfor at får deres kvæg ind på arealet i den kommende 
græsningssæson. Når det øvrige hegn renoveres i marts/april vil der blive lavet en hegnsløsning, så 
Lyngebækgårds dyr kan komme ind på den ugræssede hektar. 
 
3/ Hegn, tang, kvæg og vand 
M-L afventer et tilbud om opsætning af hegn fra PitHegn i løbet af næste uge, hvorefter de går i 
gang umiddelbart efter. Arbejdsgruppen stillede forslag om at opsætte afbrydere, så der kan 
lukkes af lokalt. M-L aftaler nærmere med PitHegn om 1 – 2 afbrydere. Derudover skal PitHegn 
sørge for at kvægbroen lægges på plads. 
 
M-L taler med kommune om fjernelse af tang. Birgitte fortalte at DN’s lokalafdeling allerede har 
henvendt sig vedrørende dette, så kommunen er opmærksom på problemet. Det er vigtigt, da der 
er en del bunker, som er havnet på strandengene, og som kan påvirke vegetationen på 
strandoverdrevet i negativ retning. M-L har efter arbejdsgruppemødet skrevet en mail vedrørende 
problemet med tang til kommunen, så nu må vi afvente deres tilbagemelding. 
 
M-L har besøgt kvægejer Søren i Tikøb og fået lovning på flere dyr. Heraf mindst 11 stor kreaturer 
omkring den 1. maj. M-L understregede vigtigheden i, at de kommer tidligt ud. 
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Senest tre uger fra dags dato etableres drikkevand til kreaturerne. Vandrørene kommer til at 
stikke op lige nord for rensningsanlægget (lige overfor p-pladsen ved vejrstationen). I forbindelse 
hermed sikres vandet mod frost ved hjælp af ’frostsikre kasser’. 
  
4/Maskinel slåning 
Kvæget har meget svært ved at holde tagrørene nede flere af de steder, hvor ønsket er en åben 
velafgræsset strandeng, jf. FVF’s plejeplan for området. Derfor suppleres med maskinelt høslet 2 
gange årligt, hvor materialet slås og fjernes fra et område på 1,3 ha, dette foretages med 
skånsomme bæltemaskiner.  
FVF har indgået en aftale med Årstiderne A/S om at levere tagrør til deres komposteringsprojekt 
(der kommer en nyhed om dette på hjemmesiden). De aftager således ’de reneste’ tagrør uden 
tang.  
 
Formålet med maskinel slåning blev diskuteret, og det blev foreslået at foretage en 
kvalitetsvurdering af slåningen, når denne metode er helt færdigafprøvet. 
 

 

 

Slåning af tagrør marts 2014 (foto M-L) 

 

 
Fjernelse af tagrør marts 2014 (foto M-L) 
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5/ Åbent Hus og andre arrangementer 
Datoer og bemanding på Åbent Hus i 2014 er på plads (se bagest i referatet). Dog efterlyses ekstra 
personer til Åbent Hus den 25. maj, hvor kun Jan deltager. Birgitte undersøger, om hun kan og 
melder tilbage. Derudover kan Michael K. kontaktes, hvis der ikke er andre, der melder sig. 
 
Birgitte foreslog desuden at tage kontakt til naturvejlederen på ’Skolen i virkeligheden’ for et evt. 
samarbejde/videreudvikle nye ture til reservatet for skolebørn m.fl. 
 
Arbejdsgruppen efterspørger en eller flere ture med FVF’s naturvejleder, som ikke ligger på 
hverdage/formiddage. 
 
4/ Surfere 
Når vinden er i øst, er der en del kitesurfere, som bruger bugten til at surfe i, også på denne årstid, 
hvilket medfører en forstyrrelse af fuglelivet.  
M-L opfordrede til fortsat at skrive alle forstyrrelser ind i den googlekalender Anders har oprettet. 
Det blev desuden foreslået at opsætte ’bøjer’ uden for tangen, som en fysisk markering af, hvor 
surfere skal tage særligt hensyn til fuglelivet, (det kræver dog at reservatet er godkendt som 
vildtreservat). 
 
5/Jagt 
Der er ikke observeret problemer med Strandjagt de seneste måneder, dette er glædeligt. 
 
6/Mink 
Leif Øgaard kontakter kommunen for at få ekstra penge til sms-fælder. Reservatet har sagt ja til 2 
fælder, og der er etableret en ’minkgruppe’, som består af Lise, Anders, Uffe, Jan og Peter. Indtil 
videre er én fælde opsat (siden mandag) ved broen overfor ringovnen. Gruppen bliver kontaktet 
via sms, når der er mink i fælden, og de aftaler indbyrdes, hvem der tager kontakt til relevante 
parter (if. liste), når minken skal aflives.  
 
7/Storm 
I forbindelse med ’Allan’ og ’Bodil’ er der opstået ekstra arbejdsopgaver i reservatet. Lise og M-L 
har lavet en prioriteret liste: 
 

 området omkring fugletårnet skal ryddes 

 oprydning af plastrør på den nordlige strandeng og overdrev, Uve kontakter kommunen 
som kan hente dem ved skraldespanden 

 væltede træer fjernes 

 stien (den runde sti ud til kvæglågen) forbedres 

 træer i området omkring kvægbroen saves i stykker og ryddes, så kvæget kan komme forbi 

 fuglekasser flyttes fra væltede træer til andre  

 bænkene skal findes og opsættes. Der er fundet 2 sveller, men der mangler understøtter 
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Lise forslår, hvordan området ved tårnet skal ryddes op (foto M-L) 

 
 
8/Kommende arbejdsdage og opgaver 
For at nå at rydde op inden det kommende hegnsarbejde, blev følgende datoer aftalt: 
 
Lørdag den 15. marts og lørdag den 22. marts, mødetid: kl. 9.30 mødested: tangen. 
 
Lise udsender indkaldelse og afmelder, hvis vejret er dårligt. 
 
Evt. 
 

 en ’lågetæller’ blev efterlyst, til at danne sig et overblik over antallet af besøgende. 

 turfolderen rives væk. Nye forsyninger hentes hos Ilsted Tryk og Jan uddeler til Nivå 
Bibliotek 

 Hanne laver lamineret turopslag med årets ture. Hun sender det til Lene, som sørger for at 
sætte det op i reservatet. 

 
Næste møde bliver en mandag den 25. august kl.19.00 

 
Tak for et godt møde med mange gode betragtninger og et stort engagement. 
 
De bedste hilsener  
Hanne & Marie-Louise 
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Til kalenderen: 
 
 

Arbejdsdage og møder: 

 

Lørdag den 15. marts kl. 9.30 Oprydningsdag 

Lørdag den 22. marts kl. 9.30 Oprydningsdag 

Søndag den 27. april kl. 10.00 Affaldsindsamling med DN 

Mandag den 25. august kl. 19.00 Arbejdsgruppemøde – dato og indkaldelse følger 

 
Åbent Hus og andre arrangementer: 
 
Søndag den 4. maj  kl. 10.00 -13.00 Bo / Uffe/ Ivan 

Søndag den 25. maj (Fuglenes Dag)     kl. 10.00 – 13.00 Jan 

Tirsdag den 22. juli       kl. 19.00 – 21.00 Anders/Peter 

Søndag den 17. august (Tårnenes Dag) kl. 6.00 – 12.00 Bo / Ivan 

Søndag den 7. sept.    kl. 10.00 – 13.00 Annette / Morten 

Søndag den 14. sept. (Naturens Dag) kl. ?  

Søndag den 5. oktober      kl. 10.00 – 13.00 Bo / Jan / Ivan 


