
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

 

3. december 2018 www.dofnordsj.dk Side 1 af 2. 

 

 
 

Fiskerikontrolkontoret   3.december 2018 
 

Att. Stig Prüssing 
Fiskeristyrelsen  

 
 

 
 

 

Vedr. Ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg til opdræt af 
Blåmuslinger i Nivå bugt 

(Sags nr. 18- 4472000112) 
 

 
Nivå Bugt er et unikt kystlandskab, som er udpeget som et af Danmarks natio-

nale interesseområder - en flad østvendt kyst under udvikling mod en barriere-

kyst. 

Kystlandskabet er ideelt for vade- og vandfugle. Nivå Bugt er det eneste sted 
langs Øresund mellem Helsingør og København, hvor trækfuglene kan raste og 

fouragere under deres lange træk mellem Skandinavien og Sydeuropa/Afrika. 

Bugten er en vigtig lokalitet for sjældne og truede arter, som findes på Bilag 1: 

Pibesvane, sangsvane, klyde, hjejle, lille kobbersneppe, tinksmed, brushane, 
dværgmåge og 5 ternearter. Heraf figurerer flere desuden på den danske rødli-

ste som truede. Mange almindelige arter af vadefugle raster i træktiden, og 

knopsvane, gæs og ænder opholder sig i bugten året rundt i større antal.  

Om sommeren opfostrer edderfugl og toppet skallesluger deres unger i bugten, 

og om vinteren er der et stort antal rastende toppet lappedykker - op mod 

1500, som er bemærkelsesværdigt. 

Nivå Bugt er delt i en nordlig og sydlig del af den gamle udskibningsmole Tan-
gen. I området her står Fugleværnsfondens fugletårn, hvor mange gæster stu-

derer fuglelivet, ofte under vejledning af guider. 

Vadefuglene opholder sig langs kysten og i området ved Tangen, men udnytter 

i høj grad barriereøerne og revlerne, der dannes i den sydlige del af Nivå Bugt. 

Vandfuglene opholder sig både mod nord og syd, men bliver jævnligt forstyrret 

af de aktiviteter, der udgår fra Nivå Havn og Strandpark mod nord, hvilket for-
årsager, at de må flytte til den sydlige del af Bugten, hvor der hidtil har været 

mere ro. 
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Forstyrrelser, for eksempel af menneskelig aktivitet, afbryder fuglenes foura-

gering, så deres fedtreserver ikke kan opbygges optimalt, før de skal fortsætte 

deres træk. Det er derfor helt essentielt, at fuglene ikke forstyrres. 

Nivå Bugt har en central og særdeles vigtig placering på trækruten langs Øre-

sunds Kyst. 

Dansk Ornitologisk Forenings Nordsjællandsafdeling kan derfor ikke anbefale 

etablering af de ansøgte opdrætsanlæg i Nivå Bugt. 
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