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2. Executive Summary 

2.1.  Summary in English 
 
Background and project objectives 
The Connect Habitats (LIFE09 NAT/DK/000371) project has been performed from 1 
September 2010 until 31 December 2013.  
 
The focus of the project is towards a number of annex 1 habitat nature types and one Annex 4 
species in the Natura 2000 area Bøjden Nor (pSCI DK008X197) situated in the municipality 
of Faaborg-Midtfyn.   
 
The primary objective of the project can be summarized as follows:  

• to contribute to obtain a favourable conservation status of dry grassland (6210),  
• to contribute to obatain a favorrable conservation status of coastal lagoon (1150*), 

atlantic salt meadows (1330) and petrifying springs (7220*),  
• to impove and create biotopes for Natterjack Toad (Bufo calamita) 

 
The project area covers 88 ha. Of this the coastal lagoon (1150*) covers 40 ha while 48 ha are 
areas on land including dry grassland (6210), salt meadows (1330) and petrifying springs 
(7220*).   
 
The coordinating beneficiary is the municipality of Faaborg-Midtfyn and The Foundation to 
the Protection of Birds and the Karen-Krieger Foundation are associated beneficiarys.  
 
Results 
Overall the project actions have been carried out as foreseen in the Grant Agreement. 
Implementation of the actions have resulted in the following outputs in the support of 
achieving favourable conservation of the designated habitat nature types:  

• Purchase of 25 ha of neighbouring arable land. 
• Development of 20 ha of purchased areas towards dry grassland. 
• Development of 5 ha of purchased areas towards wetlands. 
• Better grazing facilities of existing nature areas. 
• Introduction of grazing regimes on purchased areas to support development af dry 

grassland. 
• Clerance of bushes and trees on 1,5 ha of high quality habitat nature areas.   
• Reduced eutrophication of the habiat nature areas due to extensification of arable land 

and due to wetlands.  
 
Besides this the project also has resulted in the following:  

• Improved and new biotopes for Natterjack Toad (Bufo calamita) 
• Two islets in the coastal lagoon to improve breeding conditons for waders 
• An extended recreational pathway 
• Additional information boards and a folder 
• A management plan adopted legally in the Natura 2000 action plan.  
• A Laymans report 
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During the practical field work it was impossible to locate precisely the original petrifying 
spring. It is however expected that the spring will develop in the years ahead  due to the 
general improvements of the hydrology in the project area.  
 
Project economy 
The project budget  is 1.151.329 €. The total spending is 1.142.612 € which result in a saving  
of 8.717 € (0,8 %) compared to the original budget.  
 
Chapters in the Final Report 
Chapter 3:  Introduction. This chapter describes the project background including threaths, 

objectives and means.  
 
Chapter 4:  Administrative part. This chapter describes project phases and the organization 

of the project. Also in this chapter questions from the Commission in relation 
to the Midterm Report and to the monitoring inspections are considered.  
 

Chapter 5:  Technical part: In this chapter the project actions and associated results are 
desbribed. Under each action deliverable products are listed. In this chapter 
also the long-term benefits are described together with the monitoring results 
and outcome indicators.  

 
Chapter 6:   Comments on financial report. In this chapter the financial status is described.        
 
Chapter 7:  Annexes. In this chapter annexes to the final report are listed. 
 
Chapter 8:  Financial report. In this chapter the account documents are reported.  
 

 
UK: Map of the project area at Bøjden Nor. Red=project boarder, Blue= N-2000 boarder 

DK: Kort over projektområdet ved Bøjden Nor. Rød=projektgrænse, blå=N-2000 grænse 
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2.2. Summary in Danish 
 

Baggrund og formål 
Connect Habitats (LIFE09 NAT/DK/000371) projektet blev gennemført i perioden 1. 
september 2010 til 31. december 2013.  
 
Projektet vedrører en række Annex I habitattyper og en Annex IV art i Natura 2000 område 
nr. 123 Bøjden Nor (pSCI DK008X197), der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune i Danmark.  
 
Projektets overordnede mål har været  

• at bidrage til gunstig bevaringsstatus for overdrev (6210) på mere eller mindre 
kalkholdig jord,  

• at bidrage til gunstig bevaringsstatus for kystlagune (1150), strandeng (1330) og 
kildevæld (7220) ved at reducere tilførslen af næringsstoffer fra oplandet og 

• at forbedre og skabe nye levesteder for ynglende strandtudse (Bufo calamita). 
 
Projektet omfatter samlet set 88 ha, hvoraf 40 ha udgøres af kystlagune (1150) og 48 ha af 
landområder, herunder habitatnaturtyperne overdrev (6210), strandeng (1330) og kildevæld 
(7220).  
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er projektansvarlig og partnere i projektet er Fugleværnsfonden 
og Karen Krieger Fonden.  
 
Resultater 
Projektet har gennemført de planlagte aktioner, der fremgår af LIFE aftalen med EU. 
Gennemførsel af aktionerne har medført følgende resultater i forhold til forbedring af 
bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget:  

• Opkøb af ca. 25 ha landbrugsjord 
• Udvikling af ca. 20 ha af det opkøbte areal mod overdrev 
• Udvikling af ca. 5 ha af det opkøbte areal til vådområder 
• Forbedret afgræsningen af eksisterende naturarealer 
• Etablering af afgræsning på de opkøbte arealer med henblik på udvikling mod 

overdrev (6210) 
• Rydning af opvækst på eksisterende overdrev (6210) og strandeng (1330) 
• Mindre tilførsel af næringsstoffer til naturområderne som følge af ekstensivering 

dyrkede arealer og etablering af vådområder 
 
Derudover har projektet bidraget med følgende resultater:   

• Sikring af eksisterende og etablering af nye levesteder for strandtudse (Bufo calamita) 
• Etablering af to fugleøer i kystlagunen til gavn for ynglende vadefugle 
• Etablering af stier og P-plads for at øge den rekreative værdi 
• Nye informationskilte og en folder om naturområdet 
• Opnået erfaringsudveksling om formidling af kystnære naturområder 
• En forvaltningsplan som er bilag til Natura-2000 handleplanen. 

 
Som led i projektet skulle der retableres et kildevæld (7220). Det har ikke været muligt at 
lokalisere den nøjagtige oprindelige lokalitet. Som led i de gennemførte hydrologiske 
forbedringer forventes kildevældet at blive dannet i årene fremover.   
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Projektets økonomi 
Projektets budget er på 1.151.329 €. Projektet har haft et forbrug på 1.142.612 € svarende til 
til mindre forbrug på 8.717 € (0,8 %).  
 
Projektet er gennemført som planlagt i ansøgningen og der er ingen tillæg til den oprindelige 
“grant agreement”.    
 
Afsnit i Final Report 
Afsnit 3:  Introduction. Dette kapitel gennemgår baggrunden for projektet – herunder 

trusler mod udpegningsgrundlaget – og projektets overordnede mål og 
virkemidler.  

 
Afsnit 4:  Administrative part. Dette kapitel beskriver projektets faser og projektets 

organisering. Kapitlet beskriver også svar på spørgsmål Kommission har stillet 
til projektet.  

 
Afsnit 5:  Technical part: Dette kapitel beskriver projektaktiviteterne og hvilke resultater 

der er opnået. Under hver aktivitet er anført hvilke ”deliverables” aktiviteten 
har medført. I kapitlet findes også en beskrivelse af projektets betydning i et 
længere perspektiv og en beskrivelse af projektets overvågningsresultater og 
”outcome indicators”.  

 
Afsnit 6:   Comments on financial report. I dette kapitel gennemgås projektets finansielle 

status.        
 
Afsnit 7:  Annexer. I dette kapitel er der en liste over rapportens bilag. 
 
Afsnit 8:  Financial report. I dette kapitel er der en liste over regnskabsbilag.  
 

 
 
DK: De ekstensiverede landbrugsarealer ved Bøjden Nor er etableret med græsningsfaciliteter og rekreative 

faciliteter.  

UK: Extensification of arable land at Bøjden Nor and etstablishment of grazing regimes and recreative facilities.  
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3. Introduction  
Indeværende projekt omfatter EF habitatområdet Bøjden Nor (DK008X197).  
 
Projekts hovedformål er at bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus af naturtypen overdrev 
på mere eller mindre kalkholdig bund (6210). Projektets sekundære formål er at bidrage til at 
opnå gunstig bevaringsstaus af en række andre af habitatområdets habitatnaturtyper, herunder 
kystlagune (*1150), strandeng (1330) og kildevæld (7220). Projektet understøtter også 
habitatområdets bestand af strandtudse (bufo calamita) og vadefugle.  
 
Habitatnaturtypernes bevaringsstatus trues af fragmentering, eutrofiering, udtørring og 
tilgroning samt erosion og klimaændringer.  
 
Truslerne imødegås ved at opkøbe landbrugsarealer og udlægge disse områder til succession 
mod overdrev (6210). Der etableres små vådområder, der skal nedbringe eutrofieringen af de 
sårbare våde naturtyper. Derudover foretages rydning af uønsket vegetation på eksisterende 
overdrev (6210) og der etableres græsningsfaciliteter således, at områderne kan opretholdes 
som lysåbne i fremtiden i kraft af afgræsning. Etablering af vandhuller vil gavne bestanden af 
strandtudse og i kystlagunen etableres prædationssikre yngleøer til gavn for vadefuglene.  
 
Arealerne ved Bøjden Nor har betydning som besøgsområde for offentligheden. 
Projektområdets drives således af Fugleværnsfonden. Projektet bidrager til at understøtte 
offentlighedens muligheder for at opleve en mangfoldig natur og for at få et dybere indblik i 
Natura 2000 netværket. Projektet omfatter etablering af stier for offentligheden, 
informationstavler og foldere. Ved at tilbyde guidede ture i området øges offentlighedens 
indblik i områdets naturværdier og i Natura 2000 netværket.   
 
Projektet har opkøbt ca. 25 ha landbrugsjord som er ekstensiveret og udlagt til græsland. 
Dette område forventes på længere sigt at udvikle sig mod overdrev (6210) og det vil bidrage 
til sikring af god bevaringsstatus for denne naturtype. Vådområderne tilbageholder 
næringsstoffer således at eutrofieringen af kystlagunen nedbringes og vandkvaliteten 
forbedres. Vandhuller vil forbedre leve- og ynglemulighederne for strandtudse og fugleøerne 
bidrager til bedre ynglemuligheder for vadefuglene. 
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4. Administrative part  

4.1. Description of the management system 

Arbejdsmetode og projektfaser 
Projektet har i henhold til LIFE ansøgning været opdelt i tre faser: forberedelse, 
forvaltningstiltag og overvågning. På daglig basis er projektet gennemført i et nært 
samarbejde mellem Fugleværnsfonden og Faaborg-Midtfyn Kommune.  
 
Forberedelsen omfatter tekniske undersøgelser og planlægning af forvaltningstiltagene samt 
myndighedsbehandling. Et væsentligt element er desuden gennemførsel af jordkøbet. I denne 
fase er der også udarbejdet en plejeplan. Der er sket involvering af offentligheden ved flere 
offentlige møder og i form af guidede ture i området.  

Forvaltningstiltagene omfatter etablering af paddevandhuller, vådområder, fugleøer og 
græsningsfaciliteter. Desuden er der foretaget rydninger af uønsket vegetation på overdrev 
(6210) og etableret publikumsfaciliteter.  
 
Der er udført overvågning af vegetation og bestanden af strandtudse før og efter projektets 
gennemførsel med henblik på at belyse den biologiske effekt af projektet. Desuden er der 
udført vandkemiske analyser, for at evaluere effekten af vådområder på at nedbringe 
eutrofiering af kystlagunen.  
 
Gennem hele projektet er der søgt etableret en høj grad af networking med andre LIFE 
projekter og med andre, med fagligt indblik i restaurering af overdrev.  
 
Projektets parter 
Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) er koordinerende støttemodtager. Projektet har derudover 
to associerede parter: Fugleværnsfonden (FVF) og Karen Kriger-Fonden (KKF). Projektet er 
organiseret i henhold til følgende organigram (jf. aktion E.1):   
 

 
Projektstyring:  Faaborg-Midtfyn Kommune 

 
 

Projektleder: Claus Paludan 

 
Projekt styregruppe: 

 
Organisation: 

 
Stilling: 

Faaborg-Midtfyn Kommune Chef, formand 

Faaborg-Midtfyn Kommune Projektleder, Natur og Parker 

Fugleværnsfonden Projektansvarlig 

Miljøcenter Odense Leder af Natur område  

Grønne organisationer 
(NGO) 

Repræsentant 

 
Projektgruppe: 

Projektleder v / Faaborg-Midtfyn Kommune 
Projektansvarlig fra Fugleværnsfonden 

Regnskabsmedarbejder i kommunen tilknyttes 
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Organiseringen af projektet har bestået af en styregruppe og en projektgruppe samt en 
projektleder. I praksis har projektgruppen været omdrejningspunkt for projektets daglige drift 
og styregruppen har kun holdt et møde. Projektlederen har varetaget projektets administrative 
forpligtigelser overfor EU. FMK har arrangeret workshops om projektet med bidrag fra FVF i 
henhold til projektbeskrivelsen.  
 
Tillæg til støtteaftalen 
Der foreligger ikke tillæg til støtteaftalen.  
Kommission har (på e-mail) den 13. november 2012 accepteret, at der indenfor budgettet 
anvendes 5.000 € til vandkemiske analyser i aktion E.2.  
 
Partnerskabsaftaler 
Partnerskabsaftaler er fremsendt med IncR den 30. maj 2011.  

 

4.2. Evaluation of the management system 

Partnerskabsaftalerne har ikke været genstand for diskussion gennem projektforløbet og har 
således haft den ønskede funktion. Projektet er forløbet godt med et fint samarbejde mellem 
projektets partnere.  

FMK har desuden et særdeles godt indtryk af samarbejdet mellem Kommissionen, Monitoring 
Team og FMK.  
 

4.3. Opfølgning på MtR mm 

Kommissionen har den 14. december 2012 evalueret MtR og den 16. oktober 2013 skrevet 
om monitoring team’s besøg den 30. august 2013. Nedenfor adresseres de spørgsmål, der er 
fremført til projektet i disse to skrivelser.  
 
MtR (Kommissiones brev fra 14. december 2012) 

Ad 2. FMK har luftfoto fra april 2013, der viser udbredelsen af åbne vandflader til 
kvælstofreduktion. Kortet er vist i Annex 1. Vandfladerne dækker ca. 1,6 ha. Arealet med 
karakter af vådområde er dog væsentligst større og omkring 5 ha fordi vådområderne også 
omfatter våde enge omkring de åbne vandflader.  

Ad 3. Dansk og engelsk folder er tilgængelig på projektets hjemmeside.  

Ad 4. Beneficiary’s certificate er underskrevet af alle parter. Dette fremgår af den finansielle 
rapport – jf. afsnit 6.  

Ad 5. Exchange rates er tilrettet således, at de stemmer overens med CP artikel 29.5.  

Ad 6. Manglende informationer er blevet tilføjet i de finansielle rapporter. Det drejer sig om 
følgende:   
- transport for FMK og FVF,  
- land purchase for FVF og KKF, 
- consumables for FMK, 
- external assistance for FVF og KKF. Det bemærkes, at FVF ikke er leverandør til projektet 
og at den finansielle rapport indeholder en nøjagtig beskrivelse af de enkelte udgifter. For så 
vidt angår KKF, har KKF udover udgifter til arealopkøb kun haft udgifter til tinglysning og 
berigtigelse af skøde. Denne udgift er anført under other costs,  
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- external assistance for FMK. Det er anført hvornår opgaven er udført, 
- udgifter til tinglysning er blevet større end budgetteret. Det skyldes, at tinglysningsafgiften 
for skøde udgør en bestemt andel af købssummen ved ejendomserhvervelse svarende til 
0,625%. Denne regel var ansøger ikke bekendt med på ansøgningstidspunktet.  
Tinglysningsafgiften fremgår af skødet. 
 

Ad 7. Annex 2 indeholder tidsregistreringsskemaer for Claus Paludan for 2012 og 2013. 
Kommissionen bad også om tilsvarende tidsregistreringsskemaer for Søren Hansen. Søren 
Hansen’s ansættelsesforhold ophørte imidlertid i FVF i 2012, hvorfor Kommissionen den 16. 
oktober 2013 i stedet bad om tidsregistreringsskemaer for Helle Hjorth for hele 
projekteperioden – jf. annex 2. Det bemærkes, at Helle Hjorth’s ansættelsesforhold i FVF 
ophørte ved udgangen af maj 2013.  

Ad 8. Beskrivelse af tidsregistreringssystemet. Tidsregistrering hos FMK sker manuelt på 
daglig basis indenfor en nøjagtighed på 0,5 timer. For LIFE projekter (det bemærkes, at FMK 
også deltager i LIFE Rare Nature) noteres arbejdstiden for hver aktion. Derudover noteres 
arbejdstiden for andre opgaver i organisationen. Straks efter månedens ophør printes LIFE 
tidsregistreringsskemaet og det dateres og underskrives af medarbejder og nærmeste leder. 
Den nærmeste leder validerer således tidsregistreringen.   

Samme procedure følges hos FVF. 

Ad 9. De årlige personaleomkostninger er beregnet på baggrund af december lønsedlen (jf. 
Annex 2a).  

FMK har beregnet årsløn og timeløn på følgende måde: 

FMK har skiftet lønsystem i 2013. Til og med 2012 er de årlige personaleomkostninger 
summen af ”AM-indkomst (årets)”+”Pensionsbidrag i alt” og i 2013 ”Lønindkomst” + 
”Samlet indbetalt pension”.  

For Claus Paludan’s vedkommende er den årlige produktive tid opgjort på baggrund af de 
månedlige tidsregistreringssedler. I 2010 er der dog valgt 1680 timer fordi projektet kun 
havde en varighed på 5 måneder dette år.  

For de øvrige af FMK’s ansatte, der har været beskæftiget i projektet, anvendes 1680 timer 
som årlig produktiv tid – jf. pkt. 16 i Kommissionens brev af 14. december 2012.   

FVF har beregnet årsløn og timeløn på følgende måde:  
De årlige personaleomkostninger er beregnet på baggrund af december lønsedlen.  
De årlige personaleomkostninger beregnes som summen af: 
Feriepengegrundlag, + Tillæg før skat, + Pension (samlet pension minus lønmodtagerens 
andel), + ATP (arbejdsgiver), + Feriepenge 12,5 %, + Ferietillæg 1,5 % = Årsløn, i alt 
/ Årlige timer (fuld tid 1.924 timer) = Timeløn.  
 
Arbejdstimerne fremgår af lønsedlerne (arbejdstimer) for hovedparten af årene. 

En medarbejder arbejder 1.924 timer p.a. på fuld tid inkl. ferie. Det er denne arbejdstid der er 
anvendt som årlig produktiv tid og som anvendes til at beregne timelønnen. FVF har således 
valgt, at medtage feriepenge i beregningen af den årlige løn. Beregning af timestaserne pr. 
medarbejder fremgår af annex 2b.  

Ad 10. I forbindelse med arealkøb (action B1) foreligger ikke en faktura. Ved ejendomskøb i 
Danmark fremgår købsprisen i stedet af skødet. Skødet er vedlagt i annex 3. Købsprisen for 
ejendommen er således på 5.886.556 DKK. FMK, FVF og KKF betalte i fællesskab dette 
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beløb til sælger. Fordelingen fremgår i annex 4, således at KKF har betalt 2.439.756 DKK og 
FVF 272.863 DKK. I annex 5 er der vedlagt betalingsdokumentation for at pengene er 
overført fra KKF og FVF til sælger (Bent Aagaard).  

Ad 11. FVF har i den finansielle rapport opgjort tidsforbruget pr. aktion. FMK kan fremskaffe 
disse oplysninger fra bogholderisystemet, hvor tidsforbruget også er bogført pr. aktion.  

Ad 12. Det såkaldte ”bilagsarkiv” er en rubrik i regnskabssystemet. Denne rubrik anvendes 
ikke af FMK og rubrikken vil således ikke være udfyldt på fakturaer og 
betalingsidentifikationer.   

Ad 14. AM-bidrag medregnes i bruttolønnen i overensstemmelse med Kommissions brev fra 
16. oktober 2013.  

Ad 16. Hos FMK har Heidi Vinther og Kasper Nowack arbejdet nogle få måneder for 
projektet i 2011 og 2013 i forbindelse med overvågning. Deres årlige arbejdstid er derfor 
fastsat til 1680 timer pr. år.  

Ad 17. Korrekt underskrift og datering af tidsregistreringsskemaer er blevet indskærpet 
overfor FVF. Tidsregistreringsskemaerne i Annex 2 viser, at datering og underskrift er i 
overensstemmelse hermed.  

Ad 18. Reglen om ”specifically seconded” – jf. CP artikel 25.2 – implementeres hos FMK 
ved at chefen (Christian Tønnesen) har ladet følgende tekst blive tilføjet i Claus Paludan’s P-
sag (Claus Paludan’s e-mail til Chistian Tønnesen (2. november 2010)):  
 
”I Bøjden Nor LIFE projektet er det en forudsætning for EU's medfinansiering af min arbejdstid, at det af min P-sag fremgår, at jeg 
i projektperioden er dedikeret direkte til at løse opgaver relateret til projektets aktiviteter. Jeg vil derfor foreslå at det af min P-sag kommer til 
at fremgå, at jeg i perioden fra 1. september 2010 til 31. december 2013 anvender 1/3 af min arbejdstid på projektet. Vil du lade det tilføje i 
min P-sag ?” 
 

Christian Tønnesen har herefter (2. november 2010) bedt FMK’s HR afdeling om at 
journalisere teksten på Claus Paludan’s personale sag. Det bemærkes, at personalesagen kun 
forligger elektronisk. 
 
 
Kommissionens brev af 16. oktober 2013 
 
Brevet omhandler fire forhold i relation til den finansielle rapport.  
1) Kommissionen bemærker, at fakturaer og tidsregistreringsskemaer lever op til gældende 
standard.  
2) Kommissionen finder, at dokumentationen for kørselsgodtgørelse er i overensstemmelse 
med gældende regler. 
3) Kommissionen finder, at AM-bidrag kan medregnes i bruttolønnen – jf. ”14” ovenfor.  
4) Eftersom Søren Hansen ikke længere er ansat i FVF anmoder Kommissionen om at der 
leveres tidsregistreringsskemaer for Helle Hjorth for hele projektperioden – jf. ”7” ovenfor.   
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5. Technical part 

5.1. Technical progress per task 

5.1.1. Action A.1 – Detailprojekt og anlægsarbejder 
Aktivitetens delelementer er udført som beskrevet i ansøgningen.  
 
Opgaven med detailprojektering blev udbudt i henhold til de danske udbudsbestemmelser som 
underhåndsbud. Udbudsbrevet findes i Inception Report (Annex 2). Der indkom to tilbud fra 
henholdsvis COWI og Rambøll. Sidstnævnte blev som lavestbydende tildelt opgaven. Som 
led i udarbejdelse af detailprojektet har FMK gjort brug af AmphiConsult med hensyn til 
vurdering af forvaltning af padder og deres bevaringstilstand. AmphiConsult har bidraget med 
viden om etablering af vandhuller for strandtudse.  
 
Detailprojekt med udbudsmateriale er udarbejdet 1. juli 2011. Materialet er fremsendt til 
Kommissionen i forbindelse med Inception Report (Annex 1).  
 
Udbud til entreprenør er sket efter reglerne for offentligt udbud. 1. juli 2011 blev 
anlægsmaterialet sendt i indbudt licitation til 6 entreprenører: Korinth Entreprenørfirma A/S, 
Millinge Maskinstation, Myllerup Entreprenør, Ollerup Maskinsation A/S, Jakobsen og 
Blindkilde A/S og Intern Service, Faaborg-Midtfyn Kommune. Sidstnævnte valgte ikke at 
byde på opgaven. Anlægsarbejdet blev tilbudt udført for 801.765 DKK – 1.351.250 DKK. 
Herefter blev opgaven tilbudt den lavest bydende (Millinge Maskinstation).  
 
Ligeledes blev hegnsmaterialet sendt i udbud den 1. juli 2011. Det skete til tre 
hegnsentreprenører, som FMK vurderede  vurderer vil kunne løse opgaven: Poda Hegn 
Vestfyn, PIT Hegn A/S og Intern Service, FMK. Sidstnævnte valgte ikke at byde på opgaven. 
Hegnsarbejdet blev tilbudt udført for 95.151DKK -101.621 DKK. Herefter blev opgaven 
tilbudt den lavest bydende (Poda Hegn Vestfyn).  
 
Rambøll udarbejdede efterfølgende kontrakter med de valgte entreprenører.  
 
Konklusion og deliverables 
Samlet set er aktionen udført som planlagt og har resulteret i følgende deliverables: 

• Udbudsmateriale for detailprojektering 
• Detailprojekt – herunder med udbudsmateriale for entreprenør 

Som nævnt er disse deliverables fremsendt til Kommissionen i Inception Report. 

5.1.2. Action A.2 – Ansøgninger 
Godkendelse af projektet efter gældende lovgivning har involveret flere myndigheder. 
Foruden FMK gælder det således Fredningsnævnet for Fyn, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet 
samt NaturErhverstyrelsen (tidligere FødevareErhvervstyrelsen – FERV).  
 
FMK har indsendt ansøgning om dispensation til projektet til de respektive myndigheder 
siden efteråret 2010.  Myndighedsarbejdet er skitseret i tabel 1.  
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Tabel 1. Gennemført myndighedsarbejde forud for implementering af forvaltningstiltagene.   
 
Dispensation fra Planlagt 

ansøgningstids-
punkt 

Planlagt 
forventet 
tilladelse 

Reelt 
ansøgningstidspunkt 

Dispensation / 
godkendelse 

Landbrugsloven inkl. matrikulær 
berigtigelse og tinglysning af 
deklaration 

09-2010 02-2011 15. november 2010 Formel godkendelse. 
Matrikulær berigtigelse d. 6. 
juni 2011 
Tinglysning d. 20. juni 2011 

Fredningsbestemmelser 09-2010 01-2011 11. oktober 2010 4. maj 2011 
Naturbeskyttelsesloven – 
strandbeskyttelseslinien 

10 – 2010 01- 2011 8. december 2010 1. februar 2011 

Planlovens VVM-regler 10-2010 02-2010 30. januar 2011 4. april 2011 
Planloven 01-2011 02-2011 17. februar 2011  
Kystbeskyttelsesloven 02-2011 05-2011 7. december 2010 4. april 2011 
Naturbeskyttelsesloven – §3 om 
beskyttede naturtyper 

03-2011 05-2011 29. marts 2011 30. maj 2011 

Vandløbsloven 03-2011 05-2011 29. marts 2011 30. maj 2011 

 
Landbrugsloven: KKF’s erhvervelse af landbrugsarealer skulle kun godkendes formelt efter 
landbrugsloven (FERV), i det KKF tidligere er forhåndsgodkendt til at erhverve 
landbrugsjord til naturformål. De formelle procedurer blev udført af landinspektør LE34 for 
FMK. Opgaven blev overdraget til LE34 den 15. november 2010. Desuden er der sket en 
matrikulær berigtigelse som følge af udstykning fra den oprindelige landbrugsejendom.  
 
Landinspektør har opmålt omdriftsarealet og strandengsarealet. De korrekte arealer er således 
på henholdsvis 24,30 ha og 1,10 ha. Købsaftalen – jf. Aktion B1 – blev justeret herefter. 
Samlet set er der således erhvervet 25,40 ha. Det skal sammenholdes med købsaftalen (i 
ansøgningen), hvor arealet var opgjort til 25,57 ha.  
 
Godkendelse efter landbrugsloven sker i henhold til en såkaldt §24 erklæring. FERV 
returnerede godkendelsen til landinspektør i forbindelse med fremsendelse af udstykningen til 
matrikulær berigtigelse i Kort- og Matrikelstyrelsen. Denne berigtigelse skete den 6. juni 
2011.  
 
Fredningsbestemmelserne: FMK ansøgte Fredningsnævnet for Fyn om de nødvendige 
dispensationer den 11. oktober 2010. Fredningsnævnet godkendte projektet uden 
bemærkninger den 4. maj 2011.  
 
Strandbeskyttelse: NST er myndighed for så vidt angår dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse. Naturstyrelsen gav dispensation 
til projektet den 1. februar 2011.  
 
Planlovens VVM regler: FMK har udarbejdet VVM screening af projektet og herunder en 
konsekvensvurdering af projektet i forhold til Natura 2000 udpegningsgrundlaget. 
Konklusionen var, at der ikke skulle gennemføres VVM procedure med kommuneplantillæg. 
VVM afgørelsen blev offentliggjort 4. april 2011 og blev afsluttet uden bemærkninger.  
 
Kystbeskyttelsesloven: Kystdirektoratet er myndighed for så vidt angår anlæg af fugleøer i 
kystlagunen. FMK ansøgte kystdirektoratet den 7. december 2010 om dispensation til anlæg 
af søerne. Kystdirektoratet har den 4. april 2011 meddelt dispensation til det ansøgte.  
 
Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Planloven: FMK er myndighed. Tilladelserne og 
dispensationerne fra 30. maj 2011 blev ikke påklaget.  
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Århuskonventionen: FMK gennemførte proceduren for inddragelse af offentligheden i 
projektet. Der er således den 14. marts 2011 annonceret offentligt møde og mødet blev afholdt 
den 2. april 2011. Mødet blev besøgt af ca. 90 personer. Referat fra mødet er tilgængelig på 
projektets hjemmeside.  
 
Konklusion og deliverables: 
Alle nødvendige dispensationer og tilladelser efter gældende lovgivning er opnået, hvorved 
det har været muligt at erhverve arealerne ved Bøjden Nor samt muligt at gennemføre de 
planlagte fysiske ændringer med henblik på naturbevarelse af særligt overdrev (6210). Samlet 
set er myndighedsarbejdet udført som planlagt. 
Der er ingen deliverables i denne aktion.  

5.1.3. Action A.3 – Forvaltningsplan 
Der er i inception report redegjort for, at forvaltningsplanen udarbejdes af rådgiver frem for af 
FVF. Dette er Kommissionen enig i – jf. brev af 6. juli 2011. Som rådgiver er valgt Rambøll.  
 
Forvaltningsplanen er dateret 2. maj 2012.  
 
Forvaltningsplanen er gjort ”lovmæssigt operationel” da den udgør et bilag til Natura 2000 
handleplan for Bøjden Nor. Udkast til handleplan er tilgængelig på FMK’s hjemmeside 
(http://www.faaborgmidtfyn.dk/demokrati-og-politik/afgoerelser-og-hoeringer/natura-2000-
handleplaner/boejden-nor/).  
 
Forvaltningsplanen blev forsinket 1 år, hvilket skyldes, forsinkelser i det nationale Natura 
2000 arbejde med Natura 2000 planer. Forsinkelsen har ikke haft indflydelse på det færdige 
produkt. 
 
Konklusion og deliverables: 
Forvaltningsplanen er udarbejdet som beskrevet i ansøgning. Aktionen omfatter følgende 
deliverables:  

• Forvaltningsplan 
Planen er fremsendt til Kommissionen i forbindelse med MtR (annex 4).  

5.1.4. Action B.1 – Køb af jord 
Denne aktion omhandler køb af projektarealer. I ansøgningen er det vurderet at der var tale 
om 25,57 ha fordelt på 25,02 ha omdriftsjord og 0,55 ha strandeng. Efter konkret opmåling er 
det samlede korrekte areal 25,40 ha fordelt på 24,30 ha omdriftsjord og 1,10 ha strandeng.  
 
Som følge af de lidt ændrede arealstørrelser er købsprisen justeret jf. købsaftalens §5 (Form 
A8/3). Den oprindelige pris på 6.032.000 DKK er således justeret til 5.886.556 DKK. Det 
fremgår af den endelig købsaftale.  
 
Købet blev gennemført den 30. august 2011 med indbetalinger fra de 3 parter:  
FMK (3.171.947 DKK), FVF (272.863 DKK) og KKF (2.439.756 DKK) med KKF som 
fremtidig ejer.  Skødet er tinglyst og tinglysningafgiften er på 36.800 DKK (jf. skødet). 
Omkostningerne til tinglysning er beskrevet nærmere ovenfor i ”Ad 6”. Tinglysningsafgiften 
er ikke momspligtig.   
 
Derudover tilkommer salær i forbindelse med udarbejdelse af skøde. Dette arbejde er 
varetaget af Advokataktieselskabet Horten, der også bestyrer Karen Krieger Fonden. Der er 
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således ikke tale om, at en partner i projektet har leveret tjenesteydelser til projektet. Salæret 
udgør 50.000 DKK ekskl. moms.   
 
Tinglysningafgiften og salæret udgør således 86.800 DKK (ekskl. moms) som deles ligeligt 
mellem projektets parter. Projektets budget har kun budgetteret med ca. 2.000 DKK til 
sagsomkostninger. Eftersom erhvervelsen er blevet ca. 145.000 DKK mindre end budgetteret 
har FMK medtaget de ekstra udgifter til sagsomkostninger i regnskabet.  
 
Aktionens hovedresultat er, at Karen Krieger Fonden har erhvervet 25,4 ha (hovedsaglig) 
landbrugsjord, hvoraf ca. 20 ha vil blive konverteret til 6210 – dry grassland. Det erhvervede 
areal er vist på kortet i annex 6.  
 
Erhvervelsen blev afsluttet med en mindre forsinkelse, som dog ikke har haft betydning for 
den videre varetagelse af projektets aktiviteter. 
 
Konklusion og deliverables: 
Erhvervelse af arealer til naturgenopretning ved Bøjden Nor er gennemført som planlagt og 
arealerne er påført naturdeklaration. Aktionen omfatter følgende deliverables:  

• Købsaftale med naturdeklaration 
Dokumenterne er fremsendt til Kommissionen i forbindelse med MtR (annex 3 og 5).  
 

5.1.5. Action C.1 – Anlægsarbejder 
Anlægsarbejderne er beskrevet i detailprojektet udarbejdet i aktion A1 og omfatter 
jordarbejder og hegnsarbejde. Aktionen blev ikke gennemført indenfor tidsplanen, hvilket kan 
tilskrives vejrlig samt flere uforudsete opgaver. Vejrliget skyldtes megen regn efterfulgt af 
hård frost. FMK orienterede Kommissionen om dette den 17. november 2011. 
Anlægsarbejderne var stort set gennemført ved udgangen af juni 2012. I perioden frem til 
projektets afslutning er der udført mindre resterende opgaver og justeringer af allerede udførte 
anlæg.   
 
Jordarbejder 
Jordarbejderne er i løbet af vinteren 2012 og frem til sommeren 2012 udført som følger – jf. 
detailprojektets kort. Billeder fra anlægsarbejdet fremgår af projektets hjemmeside.   

• Dræn er blevet omlagt med henblik på etablering af i alt 10 vådområder. 
Vådområderne er etableret med henblik på at tilbageholde kvælstof fra kystlagunen i 
Bøjden Nor. Omlægning af dræn har været mere omfattende end forudsat. Det 
skyldes, at der ved konkret gravearbejde er konstateret flere dræn i området en 
oprindelig antaget og disse dræn er blevet omlagt således, at der ikke sker opstuvning 
udenfor projektområdet. Dette arbejde medfører, at anlægsarbejdet er blevet dyrere 
end forudsat i tilbuddet fra entreprenør. Udbredelsen af vådområderne er beskrevet 
ovenfor – jf. ”Ad 2”.   

• Der er etableret 5 vandhuller til Bufo calamita. Vandhullernes placering er nøje 
udvalgt på baggrund af optimale jordbundsforhold. Der er således udført et større antal 
prøvegravninger, hvorefter de 5 mest optimale (lerjord, ingen dræning, lille påvirkning 
fra omgivelserne) steder er udvalgt. 3 af vandhullerne er placeret forholdsvis tæt på 
den kendte bestand af b. calamita med henblik på en forholdsvis hurtig 
bestandsstigning. Vandhullernes placering er vist på kortet i annex 7.  

• Der er etableret to fugleøer. Fugleøerne er opbygget af ler, der er udgravet på arealet 
tæt på Bøjden Nor. Disse udgravninger er efterfølgende fyldt med jord fra etablering 
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af paddevandhuller og vådområder. Fugleøerne er etableret i november 2011 – jf. 
annex 7. Kort efter blev øerne udsat for ekstrem høj vandstand i forbindelse med en 
stormflodshændelse. Øerne modstod denne hændelse med minimal erosion. 
Opbygning af øerne med ler frem for med muldjord vil medvirke til at opretholde 
øerne som lysåbne lokaliteter med minimal opvækst af urter.    
Detailprojektet beskriver de jordmængder der skal anvendes til opbygning af øerne. I 
praksis viste det sig, at der var dybere end først antaget, hvilket betyder, at der er 
tilført væsentligt mere jordfyld til øerne end forudsat i detailprojektet og 
udbudsmaterialet. Desuden var det nødvendigt at højvandssikre Bøjden Nor ved anlæg 
af fugleøerne i forbindelse med en stormflodslignende højvandshændelse i november 
2011. Samlet set medfører disse forhold, at øerne er blevet dyrere at anlægge end 
forudsat i tilbuddet fra entreprenrør.  

• Det planlagte stiforløb er etableret (jf. action D.6) 
• Den planlagte P-plads er etableret (jf. action D.6) 
• Oprensningerne af lavninger på strandengene og blokering af grøfterne på strandengen 

er udført i sensommeren 2013, hvor forholdene var optimale (tør bund) for udførsel af 
denne opgave.  

 
Der er projekteret for etablering af kildevæld (7720) på en lokalitet. I forbindelse med 
anlægsarbejdet har det ikke været muligt at lokalisere et område med trykvand i det bakkede 
terræn omkring Bøjden Nor. Eftersom projektet har afbrudt en lang række dræn vil det måske 
resultere i, at kildevældet bliver synligt fremover.  
 
Entreprenøren har fremsendt a-conto faktura på udført arbejde den 31. december 2012 og 
slutafregning fandt sted den 12. december 2013. Anlægsarbejderne er blevet ca. 324.000 
DKK dyrere end forudsat i tilbuddet henset til forholdene beskrevet ovenfor.   
 
Hegnsarbejder 
Hegnsarbejderne er udført i juni 2012 i overensstemmelse med beskrivelsen i detailprojektet 
og udbudsmaterialet.  
 
I forhold til ansøgningen er hegnslinjen ændret. Hegningen omfatter ikke odden længst mod 
nordøst, men derimod græsningsarealet syd for Kalvørevej. Det betyder, at der ikke har været 
behov for færiste og at der kun i begrænset omfang er opsat klaplåger i forbindelse med stier i 
dette område. Der er etableret en ny grussti fra parkeringspladsen til den nordlige strand. 
Ændringerne fremgår af Inception Report (annex 5) og er accepteret af Kommissionen i brev 
af 6. juli 2011. 
 
Der er i alt etableret 3.895 m kreaturhegn. Af praktiske grunde blev hegnsarbejdet udført efter 
jordarbejderne.  
 
Hegningen er udført således, at indhegningen af den oprindelige strandeng er opretholdt. Det 
vil forbedre mulighederne for at kontrollere græsningstrykket på forskellige arealtyper. 
 
Udførsel af græsningsfaciliteterne har medført, at de erhvervede arealer i projektområdet er 
blevet afgræsset fra 2. maj 2013. I 2012 sørgede FVF for, at der blev udført høslæt på det 
erhvervede areal to gange. Aktionen omfatter tillige udsåning af enggræsser på det erhvervede 
areal. Udsåning er imidlertid fravalgt eftersom der er etableret et naturligt plantedække på 
arealerne. Anbefaling fra workshoppen i december 2010 var ligeledes at undlade græssåning, 
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da et homogent græsdække vil medvirke til at forsinke eller direkte forhindre indvandring og 
etablering af naturlige overdrevsplanter.  
 
Hegnsarbejdet er udført for en samlet pris på 78.661 DKK. Dermed er hegnsarbejdet blevet 
væsentlig billigere end forudsat i entreprenørens tilbud (95.151DKK) og i budgettet (330.035 
DKK).   
 
De oprindelige naturarealer omkring Bøjden Nor afgræsses som hidtil, således at disse arealer  
opretholdes som lysåbne. 
 
Konklusion og deliverables: 
Anlægsarbejderne er udført som beskrevet i ansøgningen med mindre justeringer. 
Forsinkelserne har ikke haft indflydelse på det endelige resultat. Aktionen omfatter ingen 
deliverables.  
 

5.1.6. Action C.2 – Tilsyn og aflevering 
Aktionen er udført parallelt med og som opfølgning på aktion C1. FMK og FVF har udført 
tilsynet. I anlægsperioden har tilsynet besigtiget projektområdet sammen med entreprenøren 
omtrent hver uge. Denne detaljerede opfølgning på anlægsarbejderne har været nyttig for at 
imødekomme uforudsete hændelser og for løbende at optimere anlægsarbejdet. Justeringer af 
anlægsarbejdet er løbende aftalt mellem bygherre og entreprenør.   
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen har dog taget længere tid at fuldføre fordi 
anlægsarbejdet tog længere tid en planlagt. Aktionen omfatter ingen deliverables. 

5.1.7. Action C.3 - Rydning af træer og buske 
Rydning af uønskede tæer og buske blev udført i vinteren 2012 som planlagt. Samlet set 
vurderes, at der er efterladt ca. 20 % af trævegetationen på 1,16 ha. FVF’s frivillige 
arbejdgrupper bekæmper løbende opvækst af Rosa rugosa og Heracleum mantegassianum.  
 
Omkostningerne til rydning (70.650 DKK) blev lidt højere end budgetteret (57.998 DKK). 
 
Billeder af rydningerne er vist på projektets hjemmeside.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen omfatter ingen deliverables. 

5.2. Dissemination actions 
 
Objectives 
Formål med dissemination aktiviteterne har været, at udføre projektets obligatoriske aktioner: 
lægmandsrapport, hjemmeside og informationstavler. Det har også været et mål, at udføre 
aktioner, hvor projektet kunne formidles til et bredere offentligt publikum. I den 
sammenhæng har det været vigtigt at udbrede kendskabet til Natura 2000.  
Endelig har det også været målet, at tilvejebringe viden fra forskellige parter til at styrke 
beslutningsgrundlaget for udførsel af konkrete aktioner.  
 
Nedenfor er projektets dissemination actions gennemgået.  
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5.2.1. Action D.1 – Lægmandsrapport 
Aktionen er udført i slutningen af 2013. Lægmandsrapporten foreligger på både dansk og 
engelsk og er vedlagt i annex 8 og 9. Rapporten er påført LIFE og Natura 2000 logo og det 
finansielle bidrag fra EU Kommissionen er angivet.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen omfatter følgende deliverables: 

• Lægmandsrapport på dansk og engelsk (annex 8 og 9) 
 

5.2.2. Action D.2 – Informationstavler 
Fugleværnsfonden har været ansvarlig for denne aktion.  
 
I forbindelse med anlægsarbejderne er der opsat 3 midlertidige informationstavler. Tavlerne 
er opsat på synlige og tilgængelige steder – f.eks. til offentlig vej og P-pladser. Tavlerne er 
vist i annex 10. 
 
I foråret 2013 er de permanente informationstavler opsat. Der er opsat 2 plancher i de 
eksisterende observationsskjul og der er opsat 3 informationsskilte i området.  
 
De permanente infotavler er vist i annex 11a-d og deres placering fremgår af kortet i annex 
12.  
 
Alle tavlerne bærer LIFE og Natura 2000 logo.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen omfatter følgende deliverables: (annex 10 og 11a-
d): 

• 3 midlertidige informationstavler 
• 3 permanente plancher  
• 2 permanente plancher i fugleskjul 

5.2.3. Action D.3 – WEB-site 
Der er etableret en hjemmeside for projektet: 
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/life-bojden 
 
Hjemmesiden opdateres jævnligt af FVF, der er ansvarlig for drift af siden. Hjemmesiden har 
også en underside med engelsk resume af projektbeskrivelsen. Der er også engelske 
undertekster på fotos.  
 
Hjemmesiden omfatter bl.a. en liste over presseklip om projektet og en ”Statusside”, der 
indeholder mange billeder fra projektforløbet.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen omfatter følgende deliverables: 

• Hjemmeside 
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5.2.4. Action D.4 – Workshops 
Kick-off workshoppen blev afholdt som planlagt i begyndelsen af projektperioden den 14. 
december 2010 og workshoprapport er tilgængelig på projektets hjemmeside samt i annex 13. 
Anbefalingerne fra workshoppen blev anvendt i det videre arbejde med projektets 
implementering.  
 
Den afsluttende workshop blev afholdt den 2. december 2013. Efter aftale med 
Kommissionen – jf. Kommissionens brev af 16. oktober 2013 – fik workshoppen et mindre 
omfang end beskrevet i ansøgningen. Program for workshoppen er vedlagt i annex 14. 
Workshoppen havde 13 deltagere. Hovedformålet med workshoppen var, at præsentere de 
opnåede resultater og diskutere den videre forvaltning af området.  Workshoprapport er 
vedlagt i annex 15 og findes på projektets hjemmeside.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt med den ændring der er aftalt med Kommissionen. Aktionen 
omfatter følgende deliverables: 

• Kick-off workshoprapport (annex 13) 
• Afsluttende workshoprapport (annex 15) 

 

5.2.5. Action D.5 – Offentlige ture 
Aktionen omfatter 3 offentlige ture, hvor der er blevet orienteret om projektet. Følgende 
offentlige arrangementer er gennemført i projektperioden:   
 
25. oktober 2010: første planlagte guidede tur. Turen var forinden annonceret i forskellige 
medier, herunder hjemmesider (www.fuglevaernsfonden.dk, www.doffyn.dk, 
www.horneland.dk), regionale aviser (Fyns Amts Avis) og lokale aviser (Ugeavisen Faaborg). 
Turen blev desuden markeret med opslag hos den lokale købmand. Ca. 20 personer deltog.  
 
12. januar 2011: FMK orienterer Bøjden Beboerforening om projektet. Ca. 40 personer 
deltager. Oplægget er tilgængeligt på projektets hjemmeside.  
 
13. februar 2011: En lignende tur blev aflyst, fordi Bøjden Nor var isdækket og fordi alle 
fugle dermed var væk fra noret. 
 
2. maj 2011: I forbindelse med det offentlige møde (jf. action A.2) afholdes en guidet 
ekskursion i området, dels til fugleskjulene og dels på strandvolden. Ca. 90 personer deltog i 
det offentlige møde og ca. 20 personer deltog i de efterfølgende ekskursioner.    
 
7. maj - 2011: Forårets første dununger i Bøjden Nor, Per Havlit og Gunnar Jørgensen 
 
25. september 2011: Guided tur afholdt af FVF’s frivillige arbejdsgruppe.  
 
18. marts 2012: Guided tur afholdt af FVF’s frivillige arbejdsgruppe. 
 
22. april 2012: FMK afholder 20-års LIFE  jubilæums event. Begivenheden bestod af en 
orientering om LIFE programmet samt en rundvisning ved Bøjden Nor. Der deltog ca. 15 
personer i arrangementet.  
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6. maj 2012: Guided tur afholdt af FVF’s frivillige arbejdsgruppe. Fokus på fugle på de nye 
fugleøer.  
 
2. juni 2012: Guided tur afholdt af FVF’s frivillige arbejdsgruppe og FVF’s naturvejleder.  
 
8. september – 2012: Ænder og hjejler i Bøjden Nor, Per Havlit og Gunnar Jørgensen 
 
4. maj 2013: Indvielse af Bøjden Nor. Formand for FMK’s Teknik- og Miljøudvalg Grete 
Justesen og Formand for Fugleværnsfonden Martin Iversen holdt taler. Billeder fra indvielsen 
findes på projektets hjemmeside.  
 
12. maj – 2013: Se forårets dununger i Bøjden Nor, De frivillige 
 
8. september – 2013: Ænder og hjejler i Bøjden Nor, De frivillige  
 
Konklusion og deliverables: 

Aktionen er udført som planlagt og med et langt større antal offentlige arrangementer end 
planlagt. Aktionen omfatter ikke deliverables.  

5.2.6. Action D.6 – Publikumsfaciliteter 
Aktionen omfatter etablering af en sti på ca. 2 km og en P-plads. Begge dele er etableret som 
led i anlægsarbejderne – jf. beskrivelsen i aktion C.1.  
 
Stien er etableret i juni 2012, hvilket skete som den sidste del af anlægsarbejdet. Stien er 
anlagt som vist i MAP D.1 i projektansøgningen.  
 
På strategiske steder på stien er der opsat markeringspæle som vejviser for besøgende.  Fra 
stien er der visse steder adgang til græsningsfoldene via klaplåger.  
 
Fugleværnsfonden har indgået aftale med en nabo til projektarealerne om at vedligeholde den 
nye sti med græsslåning. Dette bidrager til det lokale engagement omkring projektet.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen omfatter ikke deliverables.  
 

5.2.7. Action D.7 – Folder 
I denne aktion skal der udarbejdes en ny folder for Bøjden Nor. Folderen er udarbejdet i løbet 
af sommeren 2012 og har siden da været tilgængelig for besøgende i området. Folderen er 
tilgængelig tre steder ved projektområdet. Folderen findes både på dansk og engelsk (jf. 
Kommissionens brev af 14. december 2012) i henholdsvis annex 16 og 17 . 
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført som planlagt. Aktionen omfatter følgende deliverables: 

• Folder på dansk og engelsk (annex 16 og 17).  

5.2.8. Action E.3 – Networking 
1) Der er planlagt to networking besøg med RSPB i England. FVF og FMK besluttede, at 
besøgene blev slået sammen til en samlet ekskursion. Denne fandt sted den 12. – 15. maj 
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2011med besøg i flere RSPB reservater i England. Ekskursionen gav stort udbytte i forhold til 
forståelse af mulighederne for formidling af naturreservater under forskellige vilkår, f.eks. i 
forhold til bynær natur. Derudover var der særlig fokus på naturpleje af ekstensiverede 
landbrugsarealer. FVF udarbejdede rapport om ekskursionen. Rapporten er fremsendt til 
Kommissionen i MtR (jf Annex 8). 
 
2) FMK har deltaget i følgende LIFE platformmøder:  

• 20.-21. september 2011 i Sverige. På dette møde blev projektet præsenteret.  
• 17.-18. september 2012 i Danmark 
• 24.-26. september 2013 i Sverige 

 
3) FMK har ikke deltaget i ERFA gruppe for danske LIFE projekter, da det ikke er lykkedes 
at etablere dette samarbejde. Derimod har indeværende projekt samarbejdet med LIFE 
projektet SMOOTH om presseomtale af begge projekter i Government Gazette. Artiklen 
findes på hjemmesiden. 
 
Projektet networkede i juli 2013 med LIFE projekterne Total Cover Helnæs 
(LIFE08NAT/DK/000465) og Dry Grassland (LIFE08NAT/DK/000464) om genopretning af 
overdrev med innoculation med hø. Begivenheden er beskrevet på LIFE News 29. juli 2013.  
 
4) FVF og FMK deltog i EU’s obligatoriske workshop i London den 11. januar 2011.  
 
Konklusion og deliverables: 
Aktionen er udført stort set som planlagt. Aktionen omfatter følgende deliverables: 
• Networking rapport fra RSPB besøg (fremgår af MtR) 
• LIFE platform præsentation (annex 18) 

Networking rapport fra andet besøg hos RSPB er ikke lavet fordi første og andet besøg blev 
slået sammen. LIFE platform præsentation fra anden og tredje platform møde findes ikke, da 
projekter kun skal præsenteres en gang på disse møder. 
 

5.3. Evaluation of Project Implemention  
 
Metode 
I indeværende projekt har udgangspunktet været, at anvende kendte og afprøvede metoder til 
ekstensivering og konvertering af landbrugsarealer til natur. Der er således anvendt best 
practice i forhold til arealerhvervelse, anlæg af vådområder og anlæg af paddevandhuller.  

For så vidt angår ekstensivering af landbrugsarealer til udvikling mod overdrev (6210) findes 
ingen best practice metoder, men i flere danske tidligere og nuværende LIFE projekter 
arbejdes der med metodeudvikling, fx i relation til udpining af jordbunden og efterbehandling. 
I indeværende projekt har udgangspunktet været, at arealer udlægges til fri succession under 
vedvarende afgræsning suppleret med høslæt. Med henblik på at fremme udviklingen af 
overdrev (6210) er der i sommeren 2013 udbragt hø fra et nærliggende overdrev med høj 
biologisk diversitet. Dette ”høevent” blev udført i samarbejde med LIFE Overdrev og LIFE 
Helnæs (se mere herom på hjemmesiden og i lægmandsrapporten).  
 
Anlæg er udført ved inddragelse af omkostningseffektive metoder i videst mulige omfang. 
Der er dog opstået uforudsete hændelse som det har været nødvendigt at håndtere undervejs. 
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Det drejer som om ukendte dræn, som skal håndteres, så afstrømningen ikke ændres på 
naboarealerne. Etablering af paddevandhullerne kræver at alle dræn findes og blokeres, 
hvilket er omkostningstungt. I hvert enkelt tilfælde er det vurderet, hvordan der sikres den 
mest kosteffektive løsning.   
 
Resultater 
I tabel 2 gennemgås projekts forventede mål med de faktiske opnåede resultater.  
 
Tabel 2. Forventede konkrete mål og de faktiske opnåede resultater.  

Task Foreseen in the 
revised proposal 

Achieved Evaluation 

Opkøbe landbrugsjord 25,02 ha 
tilstødende jord 

Gennemført  100 %. 
Opkøbt 24,30 ha 

Jordhandlen er forløbet 
problemfrit og som 
forudsagt i ansøgningen. 
Arealstørrelse justeret efter 
konkret opmåling.  

Opkøbe strandeng 0,55 ha 
tilstødende 
strandeng 

Gennemført 100 %. 
Opkøbt 1,10 ha 

Jordhandlen er forløbet 
problemfrit og som 
forudsagt i ansøgningen.  
Arealstørrelse justeret efter 
konkret opmåling. 

Etablere og forbedre 
græsningsfaciliteterne 

På i alt ca. 28 ha Gennemført. 26 ha 
er kommet under 
græsning  

Et lidt mindre areal er 
kommet i græsning, fordi 
en mindre del (odden) af 
projektområdet i den 
nordøstlige del udgik af 
projektet.  

Tilsåning af 
landbrugsjord med 
enggræsser 

På ca. 20 ha Er ikke udført Eksperter har på kick-off 
workshop frarådet 
udsåning af enggræsser. I 
stedet er der spredt hø fra 
et nærliggende overdrev. 

Udvide arealet med 
overdrev (6210) 

På ca. 20 ha 20 ha er udlagt til 
permanent græsland 

Indvandring af 
overdrevsarter forventes på 
sigt. Tilførsel af 
næringsstoffer stoppet og 
udpining i gang. 
Afgræsning sker 
fremadrettet. 

Forbedre områdets 
hydrologi 

5 ha vådområder 
på tidligere 
dyrket mark. 
Tilkaste grøfter 
på strandeng 

Gennemført 100 %. 
 

Vådområderne 
tilbageholder 
næringsstoffer fra 
overfladevand fra oplandet.  

Retablere kildevæld 
(7220) 

1 kildevæld 
(7220) 

Ikke gennemført Kildevældet kan ikke 
identificeres. Vil 
formentlig opstå med tiden 
når naturlig hydrologi 
indfinder sig. 
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Implementeringen af ovenstående opgaver er blevet understøtter af en lang række aktiviteter i 
projektet. Disse aktiviteter fremgår af tabel 3.  
 
Tabel 3. Aktiviteter, der har understøttet de faktiske opnåede resultater.  

Rydde opvækst på 
overdrev (6210) og 
strandeng (1330) 

Ca. 1,2 ha Gennemført 100 %. 
80 % af opvæksten 
er fjernet på 1,2 ha.  

Rydningen har medført 
betydeligt bedre lysforhold 
på overdrev og strandeng. 
Genvækst skal forhindres 
ved målrettet afgræsning.  

Reducere 
næringsstofbelastningen 
til Bøjden Nor (1150*) 

N tilførslen skal 
nedbringes med 
50%  

N tilførslen er 
nedbragt med 30% 

Reduktion sker i 
vådområder og ved 
ekstensivering af 
landbrugsjord. Det er 
vigtigt at vådområderne 
opretholdes og om muligt 
udvides for at opnå endnu 
større reduktion.  

Forbedre levestederne 
for strandtudse (bufo 

calamita) 

Oprense 4 
vandhuller og 
etablere 5 nye 
vandhuller 

Gennemført 100 %. Vandhullerne er etableret 
på de mest egnede 
lokaliteter. Etableringen 
vanskeliggøres af mange 
dræn i området.  

Forbedre levestederne 
for områdets kystfugle 

Etablere 2 
fugleøer i Bøjden 
Nor 

Gennemført 100 %. 
Øerne er etableret 
med ler for at 
begrænse tilgroning. 

Øerne er vanskelige at 
etablere i områder med 
forholdsvist dybt vand. 
Tilgroning sker kun i 
begrænset omfang på 
lerbunden.  

Forbedre 
besøgsfaciliteterne 

2 km sti 
7 infotavler 
1 folder 

Gennemført 100 % Stien betyder, at publikum 
kan ledes gennem området 
så der også kan opnås 
forstyrrelsesfri områder. 
Folder findes på både 
dansk og engelsk.   

Task Foreseen in the 
revised proposal 

Achieved Evaluation 

Kick-off workshop En workshop Gennemført 100 % Workshoppen gav nyttige 
input for tiltag rettet mod 
konvertering af 
landbrugsjord mod 
overdrev (6210). 

Afsluttende workshop En workshop Gennemført 100 % Workshoppen formidlede 
erfaringer om etablering 
af overdrev fra 
landbrugsarealer. 

Inddragelse af 
offentligheden 

Offentligt møde 
3 ekskursioner 

Gennemført 100 % 
Reelt afholdt 10 
ekstra ekskursioner 

Der har været stor lokal 
og regional interesse for 
at følge projektet. 
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5.4. Analysis of long-term benefits   
 
1. Environmental benefits 
Indeværende projekt imødekommer de trusler, der er identificeret i Natura 2000 planen for 
Bøjden Nor fra december 2011 og de målsætninger som planen udstikker. Natura 2000 planen 
er konkretiseret i Faaborg.-Midtfyn Kommunes Natura 2000 handleplan. Gennemførsel af 
indeværende projekt betyder, at den kommunale handleplan er gennemført for alle opstillede 
aktioner.  
 
Indeværende projekt understøtter tillige indsatsprogrammet i forslag til vandplan for 
hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Det sker primært ved at reducere belastningen af 
sårbare kystvande med kvælstof og fosfor gennem ekstensivering af landbrugsområder og ved 
etablering af vådområder til kvælstofreduktion. 
 
På det miljøpolitiske område har projektet sat fokus på EU’s LIFE program og EU’s  
landdistriktsprogram. Den 22. juni 2012 arrangerede projektet således et møde mellem Dan 
Jørgensen (MEP – Europa Parlamentet – og nuværende Fødevareminister), Egon Østergaard 
(Formanden for Dansk Ornitologisk Forening) og Hans Jørgensen (Borgmester i Faaborg-
Midtfyn Kommune). Mødet er nærmere beskrevet i presseklip på projektets hjemmeside.      
  
Overvågning 
Projektet omfatter et overvågningsprogram (aktion E.2) for vegetation, bestanden af 
strandtudse (bufo calamita) samt for vandmiljøets tilstand i Bøjden Nor. Der er tillige i 
vinteren 2012/2013 udført vandkemiske målinger med henblik på at beskrive vådområdernes 
effekt for kvælstoffjernelse.  
 
Resultaterne af før- og efterovervågningen er beskrevet nærmere i annex 19 (vegetation, 
næringsstoffer mm.) og 20 (strandtudse).  
 
Der er udført vegetationsundersøgelser i 2011 (før situationen) og i 2013 (efter situationen). 
Resultaterne er omsat til Ellenberg indikatorværdier. Der er tendens til at området er blevet 
mere næringsfattigt i løbet af projektperioden. Generelt er det dog vanskeligt på så kort tid at 
se ændringer i vegetationen som følge at de gennemførte forvaltningstiltag.  
 
Bestanden af strandtudse er undersøgt i 2011 og 2013. I perioden er der sket en markant 
fremgang i antallet af hanner. Fremgangen vurderes dog ikke at være forårsaget af de nye 
vandhuller, men derimod af større bestande i eksisterende vandhuller. I 2013 er der dog 

/ møder Formidling af projektet og 
N-2000 værdierne har 
medvirket til lokal 
opbakning om projektets 
initiativer. 

Netværksdannelse Erfaringsudveksling 
med RSPB 
projekter 

Gennemført 100 % Har medvirket til at give 
inspiration til formidling 
af projektet og forvaltning 
af projektområdets 
fugleværdier.  
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registreret hanner i de nye vandhuller og i 3 af vandhullerne forekommer haletudser. Der er 
således ikke tvivl om, at de nye vandhuller understøtter bestanden af strandtudse ved Bøjden 
Nor.  
 
Naturstyrelsen overvåger miljøtilstanden i Bøjden Nor. Førovervågningen er fra 2007 og 
efterovervågningen fra 2013. Det vurderes, at sigtedybden er blevet bedre i perioden, hvilket 
er sammenfaldende med en faldende koncentration af total fosfor og en lidt lavere 
koncentration af total kvælstof. Særlig kvælstof koncentrationen forventes at aftage som følge 
af mindre tilstrømning af kvælstof fra oplandet som følge af ekstensivering og vådområder.   
 
Effekten af vådområdernes evne til at tilbageholde kvælstof er belyst ved at måle 
koncentrationen af total kvælstof og nitrat i vand der løber til vådområderne og i vand der 
afstrømmer fra vådområderne. Der er signifikant fald i koncentrationen af både total kvælstof 
og nitrat, når vandet passerer vådområderne. Sammen med effekten af de ekstensiverede 
landbrugsarealer vil Bøjden Nor fremadrettet få tilført ca. 30 % mindre kvælstof end tidligere 
før projektet blev gennemført.  
 
2. Long-term benefits and sustainability  
 
Environmental benefits 
På lang sigt forbedrer gennemførsel af projektet mulighederne for en langt større udbredelse 
af overdrev (6210) ved Bøjden Nor end i dag, hvor naturtypen har en udbredelse på under 1 
ha. Der er således ekstensiveret knap 25 ha landbrugsareal, der ikke længere må omlægges, 
gødskes eller sprøjtes. Arealerne ligger i direkte tilknytning til eksisterende overdrev (6210), 
hvorfor der er gode muligheder for at naturtypen kan sprede sig til de ekstensiverede arealer, 
efterhånden som næringsstofindholdet aftager.   
 
Ekstensivering af landbrugsarealerne samt etablering af vådområderne vil også på lang sigt 
reducere næringsstoftilførslen til Bøjden Nor. Der er således tale om en varig løsning for 
nedbringelse af eutrofiering af naturtypen kystlagune (1130*).  
 
Den fremtidige forvaltning af området er beskrevet i en forvaltningsplan for området (jf. 
Aktion A.3). Størstedelen af projektområdet ejes af Karen Krieger Fonden og Faaborg-
Midtfyn Kommune og forvaltes til daglig af Fugleværnsfonden. Fugleværnsfonden har 
således det overordnede ansvar for at forvaltningsplanen følges. Forvaltningsplanen beskriver 
også de økonomiske forhold i forbindelse med den fremtidige drift af området.  
 
Strandtudsen (bilag IV) har fået bedre leveforhold og mulighed for at yngle og overvintre 
langt flere steder end tidligere. Det vurderes, at bestanden således kan være stabil eller 
stigende ved Bøjden Nor de kommende år.   
 
Den fremtidige forvaltning af området er beskrevet detaljeret i forvaltningsplanen og mere 
oversigteligt i After LIFE Conservation Plan (annex 21).  
 
Economic effects 
Arealerne omfattet af indeværende projekt udlægges til økologisk drift. Arealerne afgræsses 
af kreaturer, der tilhører en lokal landmand. Arealerne ved Bøjden Nor understøtter således, at 
en lokal landmand kan have naturpleje som driftsgren i sit landbrug.  
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Publikumsfaciliteterne vedligeholdes af en lokal beboer, der således har en supplerende 
indtægt som følge af projektets tilstedeværelse.   
 
Social benefits 
Projektet har skabt et stort rekreativt område tæt på byen Bøjden. Bøjden rummer flere 
beboelsesområder, sommerhusområder og en campingplads. Indenfor kort afstand findes 
andre bysamfund som fx Horne og Faaborg.  Projektområdet bidrager dermed i høj grad til en 
forøgelse af de rekreative muligheder i lokal området og projektet har dermed socio-
økonomisk betydning, fx i forhold til besætning i nærområdet.   
 
Projektområdet rummer langt flere naturværdier end tidligere og virker på den måde mere 
attraktivt for interesserede i fugle og natur generelt. Dette har også socio-økonomisk 
betydning.   
 
Continuation of the project actions 
Der er ikke aktioner der som sådan skal videreføres efter projektets ophør. Flere af aktionerne 
medfører imidlertid et behov for opfølgende aktiviteter. Disse behov er beskrevet i 
forvaltningsplanen (jf. Action A.3) og i After LIFE Conservation Plan. FVF har som forvalter 
af området hovedansvaret for at forvaltningsplanen følges.  
 
Outcome indicators 
LIFE ansøgningens afsnit D indeholder ”output indicator forms”. Skemaerne udfyldes både 
før (skemaet i ansøgningen) og efter projektet er gennemført. ”Outcome indicator forms” for 
det gennemførte projekt findes i annex 22.  
 
Det bemærkes, at omkostninger forbundet med de enkelte indikatorer ikke i alle tilfælde kan 
opgøres præcist, da der ikke er en specifik faktura tilknyttet til den enkelte indikator. Desuden 
kan en del af personaleudgifterne eventuelt henføres til aktion E.1, hvorfor de ikke kan 
opgøres præcist i forhold til de enkelte indikatorer.  
 
I forhold til ansøgningens ”output indicators” og de faktiske opnåede ”outcome indicators” 
bemærkes følgende:  

a) Naturtypen 7220 har ikke været mulig at genskabe fordi det ikke har været muligt at 
lokalisere området med trykvand. 

b) Bekæmpelse af invasive arter er sket indenfor et areal på 1,16 ha, hvor projektets 
rydning i øvrigt blev udført. De invasive arter dækker således under de faktiske 
forhold et langt mindre areal.  

c) Projektet har gennemført et langt større antal offentlige arrangementer end planlagt i 
ansøgning. Derved er der sikret en høj grad af lokal opbakning til projektet og 
sikret høj grad af information om Natura 2000 netværket.   

d) Projektet er omtalt i pressen i langt højere grad end forudset i projektansøgningen. 
Projektet vurderes således at have opnået stor eksponering i forhold til 
omverdenen. Presseomtalen er gengivet på projektets hjemmeside.   

e) De faktiske udgifter forbundet med indikatorerne matcher i overvejende grad de 
forventede omkostninger i projektets budget.    

 
3. Reproducerbarhed, demonstration mm. 
Metoderne med jordkøb og anlæg anvendt i indeværende projekt er anerkendte metoder i 
Danmark i naturgenopretningsprojekter. Metoderne er omkostningseffektive da der er tale om 
engangsinvesteringer i natur og med anlæg der er bestandige over en lang årrække. Metoderne 
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vil også kunne anvendes andre steder i EU i lignende projekter.  
 
4. Best practice 
Best practice er anvendt i forbindelse med anlæg af vådområder og vandhuller til strandtudse 
mm.  
 
Metoderne til anlæg af vådområder kan effektiviseres yderligere ved at anvende lokal viden 
om dræn i videst mulige omfang således at denne viden ikke skal indhentes i forbindelse med 
selve anlægsarbejdet. Ulempen er dog, at det kan blive meget omkostningstungt at udføre de 
indledende undersøgeler.  
 
Metoderne til anlæg af paddevandhuller er afprøvet i stort omfang i mange andre projekter – 
fx LIFE Klokkefrø. Det vurderes ikke at den anvendte metode kan justeres eller effektiviseres 
yderligere.   
 
Der er kun få erfaringer med anlæg af fugleøer i Danmark. I indeværende projekt er valgt en 
metode, hvor fugleøerne opbygges af råjord fremfor af muld. Dermed bliver øerne lettere at 
vedligeholde i fremtiden, fordi plantevæksten for vanskelige kår på råjorden.  
 
5. Innovation og demonstration mm. 
Indeværende projekt demonstrerer, hvordan offentlige lokale naturmyndigheder og NGO’er 
(FVF) kan samarbejde om at indfri målsætningerne i Natura 2000 planen. Dette viser, at de 
nationale forpligtigelse i internationale naturbeskyttelsesområder kan løftes effektivt på lokalt 
plan. Indeværende projekt er et af de første eksempler i Danmark på at dette er sket i Natura 
2000 områder. Samarbejdes formen finder nu anvendelse andre steder i Danmark, hvor 
kommuner løser væsentlige Natura-2000 opgaver (fx LIFE Rare Nature og LIFE Smooth).   
 
6. Long term indicators 
På lang sigt vurderes følgende indikatorer at kunne beskrive projektets succes:  

a) Vådområdernes effektivitet til at fjerne kvælstof kan måles i det vand der passerer 
vådområderne. Koncentrationen af nitrat og total kvælstof skal således måles i 
indløbs- og udløbsvand. Forskelle i koncentration skal være større end i 
målekampagnen udført i 2013. 

b) Kystlagunens vandkvalitet udtrykkes ved sigtdybde og indhold af total fosfor og total 
kvælstof. Sigtdybden skal øges i forhold til 2013.   

c) Vegetationssammensætningen på det konverterede landbrugsareal skal blive mere 
divers og med karakteristiske plantearter for overdrev (6210). 
Vegetationssammensætningen bør med tiden blive som på eksisterende overdrev 
(6210).  

d) Strandtudsen skal have en bæredygtig bestand omkring Bøjden Nor. Det vurderes at 
kunne opnås med de nye paddevandhuller og de forbedre forhold i eksisterende 
vandhuller. Vandhullerne skal dog opretholdes som lysåbne med lav vegetation og 
god vandkvalitet. Disse faktorer vurderes som de vigtigste indikatorer for gode 
leveforhold for strandtudse.  

 



 

 29

 
 

6. Comments on the financial report 
 
“Standard statement of expenditure” er vedlagt i annex 23, 24 og 25 for henholdsvis FMK, 
FVF og KKF. 
 
Projektudgifterne gennemgås oversigteligt nedenfor.  
 

6.1. Summary of Costs Incurred 
 
Tabel 4 viser en sammenstilling af udgifterne i projektet sammenholdt med de budgetterede 
udgifter i projektansøgningen (jf. grant agreement).  
 
Tabel 4.  Sammenfatning af projektudgifterne på omkostningskategori og sammenholdt med projektets budget 
(jf. grant agreement).   
 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 
grant agreement* 

Costs incurred within 
the project duration 

%** 

1.  Personnel 75.440,00 84.129,82 11,52 
2.  Travel 12.282,00 13.058,67 6,32 
3.  External assistance 185.529,00 211.958,84 14,25 
4.  Durables: total non-

depreciated cost 
0 0 0 

  - Infrastructure sub-

tot. 

0 0 0 

  - Equipment sub-tot. 0 0 0 
  - Prototypes sub-tot. 0 0 0 

5.  Land purchase 809.705,00 789.814,44 -2,46 
6.  Consumables 34.498,00 7.172,09 -79,21 
7.  Other costs 11.526,00 13.398,33 16,24 
8.  Overheads 22.349,00 23.080,21 3,27 

  TOTAL 1.151.329,00 1.142.612,40 -0,76 
*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget  
Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  
**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually 
incurred  
 
Det bemærkes, at der har været et mindre forbrug end planlagt svarende til 8.717 €. Der er 
ingen af omkostningskategorierne, der overskrider budgettet med mere end 30.000 € og 10 %.  
 
Der er brugt flere ressourcer til personale svarende til 8.688 €.  
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External assistance er blevet 23.327 € dyrere end forudset. Dette skyldes i al væsentlighed, at 
udgifterne til anlægsarbejde ikke er udspecificeret i udgifter til consumables. Særligt 
hegnsmaterialer fremgår i budgettets consumables, men altså ikke i regnskabet. I external 
assistance indgår også udgifter til revision på 4.694 € (35.000 DKK).  
 
Udgifterne til land purchase er blevet 19.891 € mindre end budgetteret. Dette er forklaret 
nærmere i afsnit 5.1.4. 
 
I de øvrige omkostningskategorier er der kun mindre afvigelser mellem de faktiske afholdte 
udgifter og budgettet.  
 

6.2.  Accounting system 
 
Regnskabssystemer 
FMK har i projektperioden anvendt to forskellige regnskabssystemer. Systemet anvendt til og 
med 2012 er beskrevet i annex 11 i MtR. En nærmere beskrivelse af det nuværende 
regnskabssystem fremgår af annex 26.  
 
Procedure for approving costs 
Fakturaer gennemgås af projektlederen for at sikre, at tjenesteydelsen er i overensstemmelse 
med ordren til leverandøren. Projektlederen sikrer bl.a., at fakturaen har en klar reference til 
LIFE projektet. 
 
Hos FMK godkender projektlederen udbetalinger op til 100.000 DKK. Beløb mellem 100.000 
DKK og 250.000 DKK godkendes af afdelingsleder, mens beløb over 250.000 DKK 
godkendes af øverste chef i fagsekretariatet.  
 
Hos FVF godkendes alle udbetalinger af direktøren og hos KKF godkendes alle udbetalinger 
af fondsbestyren (Horten Advokaterne).   
 
Time recording system and procedures  
Tidsregistrering sker manuelt hos både FMK og FVF. KKF har ikke personaleomkostninger i 
indeværende projekt. Registreringen opgøres månedligt efter principperne i ”Model time 
sheet”.  
 
Rutinen for tidsregistrering er den samme hos FVF og FMK og er som følger:  
Arbejdstiden noteres dagligt for hver aktion. Derudover noteres arbejdstiden for andre 
opgaver i organisationen. Straks efter månedens ophør printes LIFE tidsregistreringsskemaet 
og det dateres og underskrives af medarbejder og nærmeste leder. Den nærmeste leder 
validerer således tidsregistreringen. 
 
Invoices and LIFE+ reference 
Projektets partnere har fra projektets begyndelse informeret leverandører om, at fakturaer skal 
indeholde en klar reference til projektet. Dvs. fakturaen som minimum skal indeholde 
projektets acronym og gerne projektnummeret.  
 
Alle fakturaer er ved projektlederens godkendelse mærket med label således, at den enkelte 
faktura kan sammenkædes med projektet.   
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6.3. Partnership arrangements  
 
Alle finansielle forhold mellem coordinating og associated beneficiary er beskrevet i 
partnerskabsaftalen. Disse er fremsendt til Kommissionen i InCr.  
 
Den finansielle afrapportering udføres af FVF og FMK. FMK har udfyldt de finansielle 
formularer for KKF som efterfølgende har godkendt og underskrevet disse. 
 
Transaktioner mellem parterne foregår en gang for alle når projektets tekniske og finansielle 
afrapportering er godkendt af EU.  
 

6.4. Auditor's report/declaration 
 
Følgende revisor har forestået den finansielle revision:  
 
BDO Kommurnes Revision 
Godkendt Revisionsselskab 
Fælledvej 1 
5100 Odense C 
Danmark 
CVR.: 2979 4030 
 
Revisionsrapporten er vedlagt i annex 27.  
 

6.5. Summary of costs per action 
 

Tabel 5 viser projektudgifterne på aktionsniveau og omkostningskategori. Tabellen fremgår 
også af regnearket i annex 28.  
 
A-aktioner 
De forberedende aktiviteter er under et blevet billigere end forudsat i budgettet. Særligt prisen 
på de tekniske undersøgelser bidrager til dette resultat.  
 
B-aktioner 
Arealerhvervelsen blev billigere end forudset i budgettet. Dette er forklaret nærmere i afsnit 
5.1.4.  
 
C-aktioner 
Anlægsarbejderne blev dyrere end forudsat i budgettet. Dette er uddybet i afsnit 5.1.5 og 
skyldes primært uforudsete udgifter til etablering af vådområder og fugleøer. Etablering af 
græsningsfaciliteterne blev dog billigere end forudsat i budgettet.  
 
D-aktioner 
Disse aktioner er under et udført billigere end forudsat i budgettet med undtagelse af 
udgifterne til aktion D5. Dette hænger sammen med at der er udført flere offentlige 
arrangementer end planlagt.  
 



 
Tabel 5.  Sammenfatning af projektudgifterne på aktionsniveau og omkostningskategori.  

Action no. Short name of action 1.      Personnel 
2.              Travel 

and subsistence 

3.           External 

assistance 4.a           Infra-

structure 

4.b         

Equipment 

4.c         

Prototype 

5.               

Purchase or 

lease of land 

6.       

Consumables 

7.                

Other costs  
TOTAL 

          

A1 
Udbudsrunder og 
tekniske dok.  

                 
4.389,92  

                                
-   

                 
13.073,08  

      
                               

-   
                           

-   
                       

-             17.463,01  

A2 Ansøgninger 
             

1.720,73  
                                

-   
                                

-   
      

                               
-   

                           
-   

                       
-               1.720,73  

A3 Forvaltningsplan 
                     

368,68  
                                

-   
                   

7.316,47  
      

                               
-   

                           
-   

                       
-               7.685,15  

B1 Køb af ejendom 
                  

1.597,48  
            

69,52  
                   

5.157,98  
      

             
789.814,44  

                           
-   

          
7.774,31  

        804.413,73  

C1 Anlægsarbejder 
                   

1.931,34  
                       

155,80  
               

169.054,12  
      

                               
-   

                           
-   

                       
-             171.141,26  

C2 Tilsyn og aflevering 
                  

5.316,36  
                                

-   
                                

-   
      

                               
-   

                           
-   

                       
-               5.316,36  

C3 
Rydning af træer og 
buske 

                  
1.748,97  

                      
343,45  

                                
-   

       
   

-   
                           

-   
                       

-              2.092,43  

D1 Lægmandsrapport 
                  

1.542,44  
                                

-   
                        

911,00  
      

                   
-   

                           
-   

                       
-              2.453,44  

D2 Informationstavler 
                     

486,04  
                      

246,35  
                   

5.020,10  
      

                               
-   

     
-   

              
341,58  

           6.094,07  

D3 Website 
                 

2.286,34  
                        

141,45  
                                

-   
      

                               
-   

                           
-   

    
-              2.427,79  

D4  Workshops 
                 

3.266,28  
                        

53,29  
                      

650,38  
      

                               
-   

                 
974,82  

                       
-              4.944,77  

D5 Offentlige ture 
                  

4.648,71  
                  

2.007,84  
                                

-   
      

                               
-   

                           
-   

            
1.116,98  

           7.773,54  

D6 Publikumsfaciliteter 
                  

1.785,45  
                       

344,81  
                                

-   
      

                               
-   

             
2.900,04  

                       
-              5.030,30  

D7 Folder 
                            

-   
                                

-   
                      

224,95  
      

                               
-   

             
2.975,48  

          
2.965,71              6.166,15  

E1 Projektmanagement 
               

32.666,35  
                       

728,10  
                  

4.694,35  
      

                               
-   

                           
-   

           
1.061,99  

          39.150,78  

E2 Overvågning 
                    

9.110,14  
                                

-   
                  

5.856,40  
      

                               
-   

                  
321,75  

               
58,63            15.346,91  

E3 Networking 
                 

11.264,59  
                  

8.968,06  
                                

-   
      

                           
-   

                           
-   

                
79,13            20.311,78  

E4 After life conversations 
                               

-   
                                

-   
                                

-   
      

                          
-   

                           
-   

                       
-                         -   

I alt før 
overhead 

         84.129,82         13.058,67        211.958,84                  -                 -                 -        789.814,44        7.172,09   13.398,33         1.119.532,19  

Over-heads           5.889,09                914,11          14.837,12                  -                 -                 -                      -           502,05        937,88           23.080,24  

   TOTAL        90.018,91         13.972,78       226.795,96                  -                 -                 -        789.814,44        7.674,14    14.336,21        1.142.612,43  



 

E-aktioner 
Disse aktioner er samlet set blevet lidt dyrere end forudsat i budgettet. Udgifterne til 
administration af projektet er således over budget og udgifterne til networking er tilsvarende 
blevet lidt højere. Til gengæld er der brugt færre ressourcer på overvågning end forudsat i 
budgettet.  
 
 

7. Annexes 

7.1. Administrative annexes 
Partnerskabsaftaler er fremsendt til Kommissionen i Inception Report (30. maj 2011).  
 

7.2. Technical annexes 
 
List of keywords and abbreviations:  
FMK: Faaborg-Midtfyn Kommune 
FVF: Fugleværnsfonden 
KKF: Karen Krieger Fonden 
NST: Naturstyrelsen 
NERV: NaturErhvervstyrelsen 
 
Liste over annexer (deliverables in red). Alle annexer vedlægges på CD-ROM og annexer 
mærket med * er tillige vedlagt i hardcopy.   
 
Annex 1: Luftfoto over vådområder (Air-photo showing wetlands) 
Annex 2: Tidsregistreringsskemaer (timesheets for Claus Paludan and Helle Hjorth) 
Annex 2a: Lønsedler (Salary slips for Claus Paludan and Helle Hjorth) 
Annex 2b: FVF gennemsnitlige timelønninger (FVF average hourly rates) 
Annex 3: Skøde for land purchase (deed of conveyance) 
Annex 4: Fordeling af udgifter til jordkøb (Distribution of expenses for land purchase among 
the partners) 
Annex 5: Betalingsidentifikation på overførsel af penge til Bent Aagaard (Proff of payment 
for land purchase) 
Annex 6: Kort over erhvervede arealer (Map of purchased areas).  
Annex 7: Kort over paddevandhuller (Map showing ponds for amphibians) 
* Annex 8 - deliverable: Lægmandsrapport – DK (Laymans report in Danish) (se 7.3.1) 
* Annex 9 - deliverable: Lægmandsrapport – EN (Laymans report in English) (se 7.3.1) 
* Annex 10 - deliverable: Midlertidige informationstavler (temporary information boards) 
* Annex 11a-d – deliverable: Permanente informationstavler (Permanent information boards) 
Annex 12: Kort over placering af informationstavler (Map showing location of information 
boards) 
* Annex 13 - deliverable: Rapport fra kick-off workshop (Kick-off workshop report) 
Annex 14: Program for afsluttende workshop (program for final workshop) 
* Annex 15 - deliverable: Rapport fra afsluttende workshop (Final workshop report) 
* Annex 16 - deliverable: Folder - DK (Folder in Danish) 
* Annex 17 - deliverable: Folder - EN (Folder in English) 
* Annex 18 - deliverable: LIFE platform præsentation (LIFE platform presentation) 
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* Annex 19 - deliverable: Overvågningsnotat (Monitoring report) 
* Annex 20 – deliverable: Overvågningsnotat for Strandtudse (Bufo calamita) (Monitoring 
report for Bufo calamita) 
* Annex 21 – deliverable: After LIFE Conservation Plan (se afsnit 7.3.2) 
Annex 22: Outcome indicator form (se afsnit 7.4) 
 
 
Øvrige annexer:  
 
*Annex 23: “Standard statement of expenditure” for FMK  
* Annex 23b: FMK signed ”Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate”, 
“Beneficiary’s Certificate for Nature Projects”, “Participant Cost Statement” and 
“Consolidated Cost Statement for the Project” 
* Annex 24: “Standard statement of expenditure” for FVF 
* Annex 24b: FVF signed “Beneficiary's Certificate for Nature Projects” and “Participant 
Cost Statement” 
* Annex 25: “Standard statement of expenditure” for KKF  
* Annex 25b: KKF signed “Beneficiary's Certificate for Nature Projects” and “Participant 
Cost Statement” 
Annex 26: Beskrivelse af FMK’s regnskabssystem 2013 (Accounting system 2013 FMK)  
* Annex 27: Auditors report 
Annex 28: Udgifter fordelt på aktion og omkostningskategori (Costs incurred per action per 
budget categories).  

7.3. Dissemination annexes 

7.3.1. Layman's report 
Lægmandsrapport findes i annex 8 og 9.  

7.3.2. After-LIFE Communication plan – for LIFE+ Biodiversity and LIFE Environment 
Policy and Governance projects 

After-LIFE Conservation Plan findes i annex 21.  

7.3.3. Other dissemination annexes 
Billeder fra projektområdet fremgår af projektets hjemmeside.  
 

7.4. Final table of indicators 
Outcome indicators table findes i annex 22. 
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_________________________________________________________________ 
 

8. Financial report and annexes 
 
Annex 23b: “Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate" (signed original). 
 
Annex 23b, 24b, 25b: "Beneficiary's Certificate for Nature Projects" (signed originals). 
 
Annex 23b: "Consolidated Cost Statement for the Project" (signed original). 
 
Annex 23, 24, 25: "Financial Statement of the Individual Beneficiary" including the following 
forms:  

o Personnel costs 
o Travel costs 
o External assistance 
o Infrastructure 
o Equipment 
o Prototype (only applicable for ENV and BIO projects) 
o Land purchase (only applicable for NAT projects) 
o Lease of land (only applicable for NAT projects) 
o Consumable material 
o Other direct costs 
o Overheads 
o Funding from other sources, divided in "Contribution of the associated 

beneficiary", "Other sources of funding" and "Direct income". 
 
Øvrig dokumentation, der tidligere er efterspurgt af Kommission, er beskrevet i afsnit 4.3.  
 
Revisionsrapport findes i annex 27.  

 


