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1. Sammenfatning

Baggrund m.m. Bøjden Nor ligger på det sydvestlige Fyn, ca. 10 kilometer vest for Fåborg i
Fåborg kommune. Noret er en brakvandslagune, som siden midten af
1960erne har været delt i to af en vejdæmning. Bøjden Nor er et af
Fugleværnsfondens ”administrative reservater”. Ca. 22 hektar af området
ejes af Karen Krieger Fonden, men er siden 1982 administreret og forvaltet af
Fugleværnsfonden.

Formål Formålet med denne plejeplan er 1) at give en status over Bøjden Nors
naturværdier, med fokus på fuglelivet, og 2) at give forslag til, hvordan der
med enkle midler kan skabes optimale forhold for naturen i Bøjden Nor.

Fugle På baggrund af de indsamlede oplysninger om ynglende fugle, synes der
gennem årene, siden ca. 1970, at være sket en forringelse af fuglelivet i
Bøjden Nor. Antallet af ynglende arter og individer er gennem årene blevet
færre, og der synes at være en tendens til, at jordrugende og forstyrrelses-
følsomme arter er forsvundet.

De seneste 2 år har ingen måger og terner ynglet i reservatet trods pæne
bestande i slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne. De
rødlistede arter dværgterne og almindelig ryle samt klyde synes nu helt
forsvundne som ynglefugle. For de øvrige karakterarter (stor præstekrave,
vibe, rødben og gul vipstjert) er der tale om mere eller mindre markante
tilbagegange. Ses på de arter, der i tidens løb er forsvundet eller reduceret i
antal som  ynglefugle, er det sandsynligt, at disse ændringer bl.a. kan
tilskrives forstyrrelser samt evt. prædation. Dette bekræftes da også af
observationer gjort af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe for Bøjden Nor.
Det er usikkert, hvor stor en rolle tilgroning spiller for bestands-
ændringerne, men i hvert fald i visse år synes græsningstrykket relativt lavt.

Pleje Sammenfattende tyder udviklingstendenserne på, at der er behov for
forskellige plejetiltag i Bøjden Nor, men at problemerne ikke kun skal løses
ved traditionel landskabspleje. Også indsatsen mod forstyrrelser, gennem
ændret hegning og en målrettet formidling rettet mod områdets besøgende,
bør spille en væsentlig rolle. Formidlingsmæssige forslag omfatter
etablering af en ny observationspost samt reparation af hegn og skilte.

Det eksisterende græsningstryk synes, i hvert fald visse år, at være for lavt til
at bibeholde strandengens lysåbne plantesamfund og dermed bestandene af
ynglende fugle og padder (strandtudse og grønbroget tudse). En planlagt
ændring af den eksisterende græsningspraksis (skift til brug af kødkvæg), vil
rimeligvis afhjælpe dette problem. Der anbefales et græsningstryk på ca. 1
storkreatur (kødkvæg) per hektar, og det foreslås endvidere at lade en større
del af rørsumpen mod sydvest afgræsse, end tilfældet er i dag.  Endeligt bør
mulighederne for at etablere græsning på naboarealerne i den nordlige del
af noret undersøges nøjere.

En højere forårsvandstand vil sandsynligvis give strandengens ynglefugle
bedre vilkår, men dette må ikke ske på bekostning af de blotlagte mudder-
flader, der sensommer og efterår udgør vigtige fourageringsområder for
rastende vadefugle. Mere åbent vand på strandengen kan desuden skabes
gennem en skånsom oprensning af tilgroede loer og småvandhuller.
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2. Baggrund

Fugleværnsfonden, under Dansk Ornitologisk Forening, blev stiftet  i 1966.
Fonden indsamler midler til opkøb og pleje af naturreservater. Midlerne
stammer fra testamentariske gaver, private bidrag samt tilskud fra fonde,
legater og lignende.

Fugleværnsfonden har i dag en snes reservater over hele landet, områder af
regional, national eller international betydning for fuglene. De  ca. 700 hektar
rummer tilsammen alle Danmarks mest fuglerige – og truede - naturtyper:
ubeboede småøer, lavvandede kyster og standsøer, enge og moser, rørskove,
krat og naturskov. Dermed er reservaterne også af stor betydning for en bred
vifte af sjældne dyr og plantearter ud over fuglene.

Bøjden Nor ligger på det sydvestlige Fyn, ca. 10 kilometer vest for Fåborg.
Hele fredningsområdet omfatter ca. 118 hektar  (Dahl 1994), hvoraf
Fugleværnsfonden administrerer og forvalter i alt 22 hektar. Bøjden Nor er et
af Fugleværnsfondens 2 fynske reservater. Det andet er Roholm i Odense
Fjord. På Sydlangeland ejer Fugleværnsfonden desuden Gulstav Mose og
Tryggelev Nor.

Denne plejeplan er blevet til i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden og
Ornis Consult A/S og skal ses som et led i bestræbelserne på at bevare
naturværdierne i Bøjden Nor.

Med baggrund i Fugleværnsfondens formål er det naturligt, at der i fondens
plejeplaner ofte fokuseres på områdernes fugleliv. Dog tilstræbes det også, i
videst muligt omfang, at inddrage andre naturhistoriske værdier i
plejeplanerne.

Rapportens plejeforslag følger generelt retningslinierne fra Skov- og
Naturstyrelsens Naturplejestrategi (Jørgensen 1999).

Af samme strategi fremgår, at de lysåbne naturtyper, herunder bl.a. strandenge
som Bøjden Nor, skal prioriteres højt med hensyn til plejeindsats.

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten blev Bøjden Nor besøgt i
september 2000 og april 2001. Elise Frydensberg og Søren F. Hansen fra
Fugleværnsfonden foretog endnu en besigtigelse i juni 2001.

Elise Frydensberg, Lorenz Ferdinand, Søren F. Hansen  (Fugleværnsfonden)
og Gunner Knudsen  fra Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe for
Bøjden Nor takkes for kommentarer og hjælp undervejs.
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3. Eksisterende forhold

3.1. Beliggenhed

Beliggenhed m.m. Bøjden Nor ligger på det sydvestlige Fyn, umiddelbart vest for Bøjden by i
Fåborg kommune  (Fig. 1-3).

Bøjden Nor er et af Fugleværnsfondens ”administrative reservater”. Ca. 22
hektar af fredningsområdet ejes af Karen Krieger Fonden, men er siden 1982
administreret og forvaltet af Fugleværnsfonden.

Mod land afgrænses noret af den gamle kystlinie, der i dag fremstår som
kratklædte klinter.

Historisk Bøjden har i århundreder været et vigtigt forbindelsesled for trafikken mellem
Fyn og Als/Sønderjylland. På klinten Kalvøre lå allerede i middelalderen et
toldsted.

Før dæmningen blev bygget i 1967, var hele området ét stort nor, d.v.s. en
havvig, der var afspærret med strandvolde ud mod Lillebælt. Den nordlige del
er i dag nærmest en ferskvandssø. Kun den sydlige del har stadig direkte
forbindelse til havet og er derfor mere salt.

I 1953 udarbejdede Det Danske Hedeselskab en liste over de landvindings-
muligheder, der skønnedes teknisk mulige at realisere. Listen omfattede i alt
95 lokaliteter, hvoraf Bøjden Nor var den ene. Efter en gennemgang i
Statens Landvindingsudvalg blev 17 områder udtaget til nærmere vurdering.
Bøjden Nor var ikke på denne liste og undgik dermed i denne omgang at
blive tørlagt og opdyrket.

Stensgaard Gods ansøgte endvidere i 1966 Ministeriet for Offentlige
Arbejder om tilladelse til at udtørre først den nordlige og siden den sydlige
del af noret. Tilladelsen blev imidlertid ikke givet, og siden har tørlægning
og opdyrkning af noret ikke været på tale.

3.2. Beskyttelsesforhold og planmæssig status

Fredning m.m. I alt 118 hektar land- og vandareal ved Bøjden Nor blev fredet i 1969 (Dahl
1994). I fredningskendelsen hedder det bl.a., at terrænformerne ikke må
ændres ved afgravning eller opfyldning, samt at beplantning med træer eller
buske udenfor de arealer, der allerede er bevoksede, ikke tillades. Desuden må
afvanding og tilledning af spildevand ikke finde sted.

Også flere af de omkringliggende lokaliteter er omfattet af landskabsfred-
ninger: Bo Bakker på Helnæs, Østrupgård, Svanninge Bakker, Arreskov Sø,
Brændegård Sø og Nørresø er alle fredede lokaliteter.

Bøjden Nor er udpeget som EF-Habitatområde (nr.107) på grund af forekomst
af naturtypen kystlagune. Denne naturtype er ”prioriteret”, hvilket indebærer,
at EU, d.v.s. også de enkelte medlemslande, har et særligt ansvar for at bevare
denne naturtype i en ”gunstig bevaringsstatus”.
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Også Maden på Helnæs og havet vest for, beliggende umiddelbart vest for
Bøjden Nor, er udpeget som EF-Habitatområde (nr. 108) .

Store dele af Lillebælt er udpeget som EF-Fuglebeskyttelsesområde (nr.47) på
grund af ynglende Anneks 1 arter (havterne, fjordterne, dværgterne, klyde, og
mosehornugle) samt store forekomster af trækgæsterne sangsvane, troldand,
bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand og toppet skallesluger. Lillebælt er
desuden udpeget som EF-Habitat område (nr. 96).

Bøjden Nor er desuden omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle
bestemmelser (§3), hvorefter det ikke uden tilladelse fra amtsrådet er tilladt at
ændre i områdets tilstand.

Regionplan Bøjden Nor er i amtets regionplan udpeget som en recipient, der skal være
referenceområde for naturvidenskabelige studier. Området har desuden
strandbeskyttelseslinie og er af amtet udpeget som et ”særligt biologisk
beskyttelsesområde”.

Endeligt er noret udlagt som et område med drikkevandsinteresser, og et areal
umiddelbart nordøst for Bøjden By er udlagt som et område, hvor
”skovtilplantning er uønsket”.

Nærliggende lokaliteter De omkringliggende øer og holme, Vigø, Horsehoved, Illum, Lyø, Avernakø,
Bjørnø m.fl. samt noret ved Knolden er gode lokaliteter for ynglende og
rastende kyst- og strandfugle.

Brændegård Sø, Arreskov Sø og Nørresø og de tilstødende skovområder 15-20
kilometer øst  for Bøjden Nor er vigtige yngle- og rasteområder for en række
vand- og skovfugle. Bl.a. havørn raster regelmæssigt ved disse lokaliteter og
har også ynglet, bl.a. i 2001, hvor parret fik 2 unger.

Bøjden Nor udgør sammen med disse lokaliteter et sammenhængende
naturområde af stor biologisk og rekreativ værdi.

Ejerforhold Fugleværnsfonden administrerer ca. 22 hektar af Bøjden Nor (matr. 1k,
Bøjden By, Horne). Se matrikelkort i bilag.
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Fig. 1: Fugleværnsfondens reservat ved Bøjden Nor. Målestok: store kort: ca. 1: 2.500.000; detailkort: ca. 1:33.000.

Fig. 2: Detailkort over Bøjden Nor med afgrænsningen af Fugleværnsfondens reservat, beliggenhed af p-plads,
fugletårn m.m.
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3.3. Beskrivelse

Naturtyper og vegetation Bøjden Nor er en brakvandslagune, der oprindeligt var en mindre bugt ud
mod Lillebælt. Bugten er i årenes løb blevet afskåret af en strandvold
bestående af sten og sand. Bag volden findes typisk strandeng gennemskåret
af såkaldte ”løb”, der muligvis er gamle udløb fra noret, og som går så godt
som vinkelret ind på strandvolden. Herefter kommer åbent vand, der afløses
af strandeng ind mod den oprindelige kyst. Den gamle kystlinie fremstår i
dag som kratbevoksede klinter langs med norets sydlige og østlige ende.

Bøjden Nor har siden midten af 1960erne været delt i to af en vejdæmning.
Den mindste del af noret er beliggende nord for vejen og omfatter ca. 5,4
hektar. Den sydlige, større del udgør ca. 29 hektar. Det samlede areal af
noret inden vejanlægget angives i Høy (2000) at have været ca. 41,7 hektar.

I begyndelsen af 1800-tallet angives noret, som tilfældet er i dag, at være
helt afspærret fra havet, men strandvolden var den gang langt smallere med
lange flige ind i vandarealet

I dag rummer Bøjden Nor en mængde forskellige naturtyper: stenstrand,
strandeng, åbent vand, bevoksninger af tagrør og kratbevoksede klinter.

De mange forskellige naturtyper skaber gode betingelser for et rigt og
varieret fugleliv.

Fyns Amts Natur- og Vandmiljøafdeling har indsamlet botaniske oplys-
ninger fra bl.a. Bøjden Nor. Strandengene syd for Bøjden Færgehavn er
relativt artsrige, og flere steder ses saltpander. Vegetationen domineres især
af harril og rød svingel, og flere steder ses spidshale. Nord for vejen er
strandengen mere tør og domineres af rød svingel. Strand-malurt er ret
hyppig, og der er forekomst af asparges og strand-siv.

Strandrørsumpen er relativt artsfattig og domineres af tagrør og strand-
kogleaks.

En checkliste fra Fyns Amts mose- og strandengs registreringer i Bøjden Nor
omfatter 66 plantearter, inklusiv 3 på landsplan mere eller mindre sjældne
arter: asparges,  spidshale og strandkvan.

Konkluderende om forholdene ved Bøjden Nor skriver Fyns Amt i 1983, at
den nordlige del af området er under tilgroning med tagrør, og rød svingel er
ved at danne en tæt måtte af vissent plantemateriale, der kvæler den lavere
vegetation. Den nordlige del forekommer ret tør, dog uden nogen synlig
dræning.

Om målsætningen for lokaliteten hedder det fra Amtet, at en artsrig
strandeng i den sydlige del bør bevares, og der bør genskabes en afgræsset
strandeng i den nordlige del, f.eks. ved græsning med ungkreaturer eller får.

Samlet værdisætter Amtet Bøjden Nor til ”2”,  næsthøjeste kategori ud af 4
mulige, d.v.s. en strandengslokalitet ”af meget stor botanisk betydning”.



10

Disse lokaliteter opfylder mindst ét af følgende kriterier: 1) forekomst af
mindst én art der er sjælden i Danmark, 2) forekomst af mindst en af
følgende arter, der er sjældne på Fyn: eng-byg, ensidig hønsetarm, pile-alant,
seline, slangetunge, smalbladet hareøre, stilket kilebæger, strand-fladbælg,
strand-loppeurt, tæppegræs, udspilet star, 3)  forekomst af orkideer samt 4)
store og artsrige lokaliteter (Vestergaard 2000, p. 198).

Langs norets syd- og sydøstside, på toppen af kystskrænten, findes en
bevoksning bestående  af bl.a. eg, rødel og bøg. Området blev tilplantet og
tilsået i  løbet af 2-3 år under den tyske besættelse 1940-45 for at beskæftige
de lokale arbejdsløse, der ellers måtte frygte tvangsudskrivning til arbejde
for tyskerne.

Vandforhold Så vidt vides er der ikke foretaget detaljerede målinger af dybdeforholdene i
Bøjden Nor. I Høy (2000) varierer angivelserne af største dybde mellem 1 og
1,5 meter.

I den sydlige del af noret forbinder et gab (”Mindegabet”) lejlighedsvis noret
med Lillebælt. Desuden slår søen jævnligt over ved højvande, ligesom en vis
vandudveksling rimeligvis finder sted gennem strandvolden.

Saliniteten synes at variere noget. Særligt i den sydlige del svinger
saliniteten meget, idet der som nævnt lejlighedsvis strømmer saltvand ind fra
Lillebælt. Saliniteten angives i Høy (2000) at svinge mellem 8 og 13
promille i den sydlige del.

Om vandkvaliteten har det ikke været muligt at finde oplysninger. Ifølge
målinger udført af Fyns Amt har Bøjden Nor dog en meget høj plante-
planktonproduktion, bl.a. på grund af den ringe vandudskiftning og den lave
dybde. I perioder med kraftig blæst kan Gabet tilsande og derved reducere
vandudvekslingen.

Den nordlige og sydlige del af noret er forbundet via et rør under vejen til
færgelejet.

Naturpleje og driftsformer Hele strandengen i reservatets sydende, d.v.s. syd for Bøjden Færgevej,
udgør én sammenhængende fenne, der afgræsses af kreaturer. Strandengen
nord for vejen afgræsses ikke og har ikke været det de seneste mindst 10 år
(G. Knudsen, pers. medd.).

Peter Friis Møller udarbejdede i 1986 for Fugleværnsfonden en (upubliceret)
driftsplan for bevoksningerne ved Bøjden Nor. Skoven bestod den gang af
en forstligt set meget forsømt plantage af bl.a. eg, sitkagran, gråpoppel,
landevejspoppel, rødel og bøg. Desuden hegn af hvidtjørn

Formålet med planen var at skabe de bedst mulige forhold for det vilde
plante- og dyreliv, især for fuglene. Målet med planen var at ”fremme
udviklingen af en lysåben overskov af stabile, livskraftige og bredkronede
træer og en tæt, arts- og bærrig, kratagtig underskov og et veludviklet bryn
ud mod nor og hav”.

Planen blev imidlertid aldrig fuldført, måske fordi den synes at være meget
detaljeret og ambitiøs, skovens omfang taget i betragtning. En del grantræer
er dog fjernet og er med tiden erstattet af naturligt forekommende
løvfældende træer og buske.
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Fugleværnsfondens Arbejdsgruppe for Bøjden Nor har i samarbejde med
bl.a. Fyns Amt gennem årene regelmæssigt fjernet uønsket vegetation fra
strandengene samt holdt stien ud til observationsskjulet farbar.

Arbejdsgruppen har ligeledes foretaget løbende udbedring af skader og
mangler på f.eks. skjul og plankeværk.

Desuden er der, på strandengen i norets sydvestende, gravet to kanaler i ca. 5
meters bredde og 1-1,5 meters dybde med henblik på at etablere 2 øer, hvor
fuglene kan yngle i fred for bl.a. hunde og ræve. P.g.a. tilgroning med bl.a.
strand-kogleaks er øerne dog vanskelige at erkende i landskabet i dag.

Af Fugleværnsfondens arkiv fremgår, at der i årenes løb er foretaget en
smule rørskær ved Bøjden Nor. Rørskæret i noret har dog næppe nogen
større kommerciel interesse.

Rekreativ udnyttelse Fugleværnsfondens arbejdsgruppe for Bøjden Nor og Fugleværnsfonden selv
arrangerer regelmæssigt guidede fugleture ud i området. Desuden besøges
noret af mange andre fugle- og naturinteresserede. Fugleværnsfonden har
etableret et observationsskjul på kystskrænten i norets sydøstlige hjørne.
Herfra kan norets rastende fugle iagttages på nærmeste hold. Bevoksningen
fra p-pladsen ud til observationsskjulet sikrer, at de besøgende kan nå frem
til skjulet uden at forstyrre fuglene.

Informationstavler er opstillet flere steder i reservatet, bl.a. ved vejen til
Bøjden Færgeleje.

Færgehavnen har betydet, at der er meget mere trafik og uro end førhen ved
Bøjden Nor. For at sikre fred og ro til ænder, vadefugle og terner, er der derfor
indført adgangsforbud på strandengene i reservatet.

Der drives en smule erhvervsfiskeri efter ål og skrubber i noret, men fiskeriet
har været i tilbagegang gennem de senere år. Der foretages jagt på flere af
naboarealerne, men der drives ikke jagt i selve Bøjden Nor.

Danmarks Sportsfiskerforbund har uden større held forsøgt at udsætte
ørreder i noret.

3.3.1. Fugleliv

Ynglefugle Tællinger af ynglende fugle i Bøjden Nor er foretaget i forbindelse med
Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistreringer (Dansk Ornitologisk
Forening 1997). Fugletællinger foretages desuden regelmæssigt af Fyns
Amt, og Fugleværnsfondens egne optællere tæller fugle i selve reservatet
(Tab. 1).

Desuden foreligger enkelte ældre optegnelser fra lokale ornitologer fra
1930erne og frem.

På grund af regelmæssig yngleforekomst af den rødlistede dværgterne
(rødlistekategori  ”sjælden”), der dog ikke har ynglet i området de seneste 2
år, kan Bøjden Nor benævnes en K1-lokalitet, d.v.s. en lokalitet af største
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betydning (ud af 4 mulige kategorier) for ynglende kystfugle efter kriterier
fremsat af Dansk Ornitologisk Forening. For de fleste arters vedkommende
er antallet af individer imidlertid ret lavt, og antallet af ynglende arter synes
at være faldet noget siden 1970. Blandt de forsvundne arter er bl.a. klyde,
almindelig ryle, brushane, fjordterne og sandsynligvis dværgterne.

Rastefugle Bøjden Nor er mest kendt som en vigtigt rastefuglelokalitet, hvor der kan
raste op til 6000 Bjergænder i milde vintre, hvilket er særdeles mange efter
danske forhold (Tab. 2). Troldand, taffeland og blishøne raster ligeledes i
store tal, og efter kriterier fremsat af Dansk Ornitologisk Forening kan
Bøjden Nor benævnes en R1-lokalitet, d.v.s. en rastefuglelokalitet af største
betydning (ud af 4 mulige kategorier). På strandengene raster vadefugle og
pibere gennem hele træktiden. For sjældenhedernes vedkommende kan
nævnes, at man kan være heldig at finde den sjældne bjergpiber i området.

I Tab. 3 er anført iagttagelser af rastende fugle gjort under besigtigelsen i
september 2000. Selvom der langt fra er tale om en komplet optegnelse over
Bøjden Nors rastefugle, illustrerer tallene fra enkelt tilfældigt valgt dag i
september udmærket Bøjden Nors værdi som rastefuglelokalitet.

Det skal bemærkes, at store lokaliteter efter kriterierne fremsat af Dansk
Ornitologisk Forening alt andet lige lettere havner i en højere kategori end
små. Derfor hører det med til en vurdering af Bøjden Nors fuglemæssige
værdi, at antallet af fugle og arter er relativt højt i forhold til områdets
størrelse.

Rød- og Gulliste I relation til Miljø- og Energiministeriets Rødliste over planter og dyr i
Danmark, kan nævnes, at spidsand (”sårbar”), almindelig ryle (”sjælden”),
brushane (”sårbar”) og dværgterne (”sjælden”) er rødlistede.

Desuden kan nævnes, at vibe, rødben, hættemåge, stormmåge og gul
vipstjert optræder på ministeriets Gulliste over dyr og planter i Danmark i
kategorien “opmærksomhedskrævende”.

Klyde, brushane, fjordterne, havterne og dværgterne står desuden opført på
EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets Anneks 1.

Udviklingstendenser På baggrund af de indsamlede oplysninger om ynglende fugle synes der at
være sket en forringelse af fuglelivet gennem årene. Antallet af ynglende
arter og individer er blevet færre, og der synes at være en tendens til, at dette
særligt gælder for jordrugende og dermed forstyrrelsesfølsomme arter.



Fig. 3:  Landskaber ved Bøjden Nor 2000. Tallene henviser til fotovinkler angivet på Fig. 4 med delområder.
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Fig. 3, fortsat.
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Tab. 1: Ynglende fugle ved Bøjden Nor. 1: DOFs lokalitetsregistreringsprojekter; 2: Fugleværnsfonden. R: Arten står opført på miljø- og Energiministeriets Rødliste over dyr og planter i Danmark. G:
Arten står opført på Miljø- og Energiministeriets Gulliste over dyr og planter i Danmark. A: Arten står opført på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets Anneks 1.

19701 19752 19762 19772 19792 19802 19812 19822 19832 19842 19852 19862 19872 19882 19892 19902 19922 19931 19941 19951 20002 20012

Lille lappedykker 1
Toppet lappedykker 1 1 1
Knopsvane 1 2 1 2 3 3 2 2 3 1 5 4 5 4 3 5 5 3 3 2 2
Gravand 1 4 10-15 + 3 6 1 2-3 3 1-2 2-3 1 1-2 1 4 4 3 3 1
Gråand 1 3 2 1 1 1 2 6 5-6 3-4 4 6 3 8 9 5 6-7
Spidsand R 1
Taffeland 1 1 1 1 1
Troldand 1 1 2 2 6-7
Toppet skallesluger 3 4 5 3 2-3 4 2 3-4 4 2-3 4-5 5 2 5 2 3 2 1 1-2
Tårnfalk 1 1
Grønbenet rørhøne 2 15 + + 7-8 + 1 1 0-1 1-2
Blishøne 2 5 2 12 1 14 >6 16-8 5 8-10 7-8 6 9 10 7 9 5-6
Strandskade 1 3 4 4 3 6 3-4 3-4 6 4 5 4 4 3 3 1 3 2 3 2
Klyde A 1 6 2 2 2 2 1 2 3 1 1 0
Stor præstekrave 5 6 3 5 3-4 4 6-8 3-4 6-7 >3 >2 >8 4 3-4 4 5 3 4 4 4 2-3 2-3
Vibe G 1 10 6-7 5 4 8 3 1-12 6 >5 >11 6-7 7-8 6-7 6 2 3 2 2 2 1-2
Almindelig ryle R 1 ? ? 1 1 1
Brushane R,A 1
Dobbeltbekkasin 1 1 1 1
Rødben G 1 3 10 6 4 6 20-25 5-6 13 >6 >11 8-10 10-12 8-9 8 3 4 5 5 2-3 1
Hættemåge G 1 + ? 25 25 2-3 4-5 3-5 0 2
Stormmåge G 1 3 ? 14 14 1-2 1 ?
Fjordterne A 1
Havterne A 6 6 1-2 2 8-10 12 8-10 2 1 4 4-5 4 3 1 2 2
Dværgterne R,A 5 4 3 3 3 3 2 6-8 1 3 0-1 2 2 1 2 1 1 1
Sanglærke 10 + 10 10 2 6-8 7-8 8 >10 7-11 8
Engpiber 6 + 8 5-8 2 5-6 10-12 10 + 7-10 3 10
Gul vipstjert G 5-6 + 4 2 4 2 4 4 >7 4-5 4 1 1
Rørspurv 4-5 5-6 7 6-7 6-8 2



Tab. 2. Rastende fugle ved Bøjen Nor.

19701 19801 19931 19941 19951

Fiskehejre
30 16 31

Knopsvane 35 100 62 34 47
Sangsvane 1 40 20 98
Grågås 3 16
Canadagås 16 12 20
Gravand 17 15 22
Pibeand 45 200 60 80
Knarand 2 6
Krikand 17 200 264 76
Gråand 15 66 350 280 300
Spidsand 5 12 12
Skeand 30 40 2
Taffeland 1 296 1000 1500 880
Troldand 1 1370 1800 1000 1800
Bjergand 3000 6000 6000
Hvinand 150 40 100
Lille skallesluger 4
Toppet skallesluger 23 12
Blishøne 361 700 303 400
Hjejle 600 250 113 350
Vibe 171 350 400 350
Almindelig ryle 152 130 65 45
Brushane 4 21 3
Dobbeltbekkasin 2 41 28
Hvidklire 24 13 18

Tab. 3: Fugleiagttagelser ved besigtigelsen den 19. september 2000.

Art Antal Art Antal

Skarv 55 Vibe 150-200
Fiskehejre 17 Brushane 1
Lille lappedykker 3 Dobbeltbekkasin 4
Toppet lappedykker 5 Rødben 2
Gravand 5 Hvidklire 2
Knopsvane 10 Hjejle 200-250
Skeand 29 Strandhjejle 4
Spidsand 15 Islandsk ryle 5
Krikand 10 Almindelig ryle 50-70
Pibeand 200-300 Stor præstekrave 1
Gråand 200-300 Spurvehøg 1
Hvinand 1 Tårnfalk 1
Taffeland 250 Hvid vipstjert 10
Bjergand 4 Gul vipstjert 10
Troldand 50 Engpiber 2
Blishøne 400 Rødstjert 1
Splitterne 2 Stær > 100
Sortklire 21 Tornirisk 100
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4. Plejeplan for Bøjden Nor

4.1. Vurdering og målsætning

Vurdering På baggrund af de forhåndenværende fugledata synes der gennem årene at
være sket en forringelse af fuglelivet ved Bøjden Nor. Antallet af arter og
individer af karakterfugle for enge, strandenge og overdrev har generelt
været for nedadgående siden ca. 1970.

De seneste 2 år har ingen måger og terner ynglet i reservatet trods pæne
bestande i slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne. De rødlistede
arter dværgterne og almindelig ryle samt klyde synes nu helt forsvundet som
ynglefugle. For de øvrige karakterarter (stor præstekrave, vibe, rødben og
gul vipstjert) er der tale om mere eller mindre markante tilbagegange.

Ses isoleret på ynglefuglebestandene, d.v.s. de arter, der i tidens løb er
forsvundet eller reduceret i antal som  ynglefugle, er det sandsynligt, at disse
ændringer bl.a. kan tilskrives forstyrrelser samt evt. prædation. Det kan dog
ikke udelukkes, at også tilgroning spiller en vis rolle.

At forstyrrelser spiller en vigtig rolle i den tilbagegang for de jordrugende
strandengsfugle, der er konstateret siden 1970erne, bekræftes af
Fugleværnsfondens arbejdsgruppe for Bøjden Nor, der talrige gange har
observeret konflikter mellem fuglelivet og f.eks. løse hunde (G. Knudsen,
pers. medd.).

Sammenfattende tyder udviklingstendenserne på, at der er behov for
forskellige plejetiltag i Bøjden Nor, men at problemerne ikke kun skal løses
ved traditionel landskabspleje. Også indsatsen mod forstyrrelser og i et vist
omfang prædation bør spille en rolle.

Plejemålsætning På grundlag af Bøjden Nors nuværende og tidligere landskabelige og
biologiske værdier og muligheder og Fugleværnsfondens formål med området,
opsættes følgende hovedformål med naturplejen i Bøjden Nor:

• at bevare områdets karakter af nor omgivet af lysåben fugtig strandeng
med saltpander og kun spredt opvækst af højere plantesamfund.

• at genskabe og/eller bevare livsvilkårene for strandengens karakterfugle,
herunder de rød- og gullistearter, der er forsvundet fra området eller har
udvist markante tilbagegange siden 1970erne.

• at reducere de eksisterende problemer med forstyrrelser af de ynglende
fugle ved at formidle Bøjden Nors naturværdier overfor områdets
besøgende.

Plejemålsætningen søges primært opnået gennem:

•  Målrettet formidling på relevante steder, hvor der fortælles om områdets
naturværdier og konsekvenser af den nuværende uhensigtsmæssige
praksis med f.eks. hundeluftning.
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• Vegetationspleje på de arealer, hvor der sker eller kan ske en udvikling
bort fra den ønskede naturtilstand, hvilket først og fremmest vil sige en
justering af den nuværende græsningspraksis samt oprensning af tilgroede
loer.

• Sikring af passende vandstandsforhold.

•  Forsøg på etablering af  ræve- og forstyrrelsesfrie områder, bl.a. etablering
af yngleøer samt en mere effektiv hegning mod løse hunde langs
strandvolden mod vest.

•  Forskellige overvejelser omkring drift og ejerforhold på de tilstødende,
privatejede arealer i de tilfælde, hvor disse forhold kan tænkes at indvirke
på Fugleværnsfondens område.

Naturplejen i Bøjden Nor skal:

•  Koncentreres omkring landskabspleje i de allerede eksisterende
naturtyper.

• Såvidt muligt koncentreres omkring engangsindgreb, således at området
efter plejens udførelse i så høj grad som muligt ”hviler i sig selv”.

• Udføres på en sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til det
eksisterende dyre- og planteliv.

• Udføres uden brug af gødskning og pesticider.

•  Endvidere bør virkningen af plejeindgrebene løbende vurderes og
plejeplanen om nødvendigt justeres.

4.2. Generelle plejeforskrifter

4.2.1. Førstegangspleje

Førstegangspleje Ved førstegangspleje menes indgreb, der i princippet kun udføres én gang, og
som har til formål enten at skabe en ønskværdig tilstand eller at forberede den
kontinuerlige pleje. Førstegangspleje består typisk i fjernelse af uønskede
træer, buske o.a.

Det bør dog generelt sikres, at vedplanter ikke spreder sig fra randområderne
og ud over strandengene. Selvom dette ikke umiddelbart udgør et aktuelt
problem, bør udviklingen følges løbende og uønsket vegetation om nødvendigt
fjernes. Af hensyn til stedets ynglende fugle bør en sådan rydning foretages
udenfor fuglenes yngletid og den ryddede vegetation hurtigt fjernes fra
området eller brændes på forsvarlig vis.
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Vandstand Af hensyn til strandengsfuglene er det helt afgørende, at engene holdes så
fugtige som muligt. En høj vandstand er forudsætningen for alle de typiske
engfuglearters tilstedeværelse, idet en for tidlig udtørring af de øverste jordlag
mindsker tilgængeligheden af flere af vadefuglenes vigtigste fødedyr. Særligt
vigtigt er det, at engene om foråret, ved yngletidens begyndelse, fremstår
fugtige og med lav vegetation.

Det er indtrykket, at engene i dag tørrer relativt hurtigt ud om foråret, bl.a.
fordi Mindegabet uddybes af ejeren af den østfor liggende landbrugsjord for at
hindre oversvømmelse af landbrugsarealerne (G. Knudsen, pers. medd.).

Ifølge Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for naturpleje (Jørgensen 1999),
skal al overflødig afvanding som udgangspunkt standses, når den ikke
medfører større konsekvenser for dyrkningssikkerheden i tilstødende områder.
Hvorvidt der her er tale om decideret ”afvanding” kan diskuteres, og om
dyrkningssikkerheden på tilstødende landbrugsarealer ved Bøjden Nor, er i
fare vides ikke.

Det bør tilstræbes at opretholde de naturlige vandstandssvingninger med en
høj vintervandstand og en gradvis udtørring i løbet af foråret og sommeren.

Men muligheden for at holde strandengene i den sydlige del af noret fugtige
gennem en større del af foråret, end tilfældet er i dag, bør undersøges, ligesom
den nuværende praksis bør vurderes i forhold til fredningskendelsen.

Virkningen af at øge vandstanden bør dog nøje overvåges. En for høj
vandstand i sensommeren vil sandsynligvis medføre en nedgang i antallet af
fouragerende og rastende vadefugle, fordi de for disse arter så attraktive
mudderflader ikke vil være til stede i samme omfang , som tilfældet er i dag.
Dertil kommer, at det ikke kan udelukkes, at en vandstandshævning vil
påvirke visse af de omkringliggende landbrugsparceller.

Det skal også understreges, at de nuværende vandstandsforhold allerede
tenderer det naturlige, og at de eksisterende vandstandsforhold langt fra er
katastrofale.

Vandkvalitet Der er næppe tvivl om, at Bøjden Nor i nogen grad påvirkes af nærings-
stofafstrømningen fra oplandet, men hvorvidt, og i givet fald i hvilket omfang,
spildevandstilledningen påvirker fuglelivet i negativ retning, er usikkert. En
fuldstændig standsning af tilledningen fra de østlige arealer vil rimeligvis
medføre en generel udtørring af området, hvilket ikke er ønskeligt.

Yngleøer De seneste årtier er adskillige forstyrrelsesfølsomme, jordrugende fuglearter
forsvundet fra området eller reduceret i antal. Lokalt kan noget sådant i mange
tilfælde tilskrives ræve eller andre prædatorer, men om dette er tilfældet i
Bøjden Nor, vides ikke. Ifølge Fugleværnsfonden benyttede en rævefamilie
området til fouragering i sommeren 2001. Meget tyder på, at forstyrrelser med
bl.a. løse hunde spiller en stor rolle.
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P.g.a. de praktiske problemer forbundet med - og det diskutable ved - at
foretage en systematisk bekæmpelse af de naturlige prædatorer, foreslås det i
stedet at forsøge at etablere områder på strandengen i den sydlige del af noret,
hvor fuglene har mere fred og ro, end tilfældet er i dag. Det enkleste vil være
forsøgsvis at oprense allerede eksisterende kanaler og loer, der er under
tilgroning med strand-kogleaks. Dette vil ydermere øge mængden af åbne
vandarealer på strandengen og skabe flere egnede ynglevandhuller for bl.a.
strandtudse. Den præcise beliggenhed af egnede steder bedømmes bedst ud fra
luftfotos.

Oprenset materiale bør hurtigst muligt fjernes fra området.

Formidling m.m. Flere af reservatets skilte fremstår ramponerede. Oplysningstavlerne ved
Scandlines bygninger bør renoveres. Desuden er det vigtigt at iværksætte
formidling, der retter sig direkte mod problemerne med løse hunde og andre
forstyrrelser i området.

Det foreslås at etablere en effektiv hegning langs med strandvolden mod vest
med henblik på at gøre det vanskeligere for løse hunde at trænge ind i
reservatet syd for dæmningen.

Hegnet langs med stien ud til observationsskjulet trænger flere steder til at
blive repareret.

Det foreslås at etablere en ny fugleobservationspost i reservatets sydende.
Ca. 50 meter inde ad stien til det eksisterende fugleskjul findes en lille
forhøjning, hvorfra der er god udsigt over strandengene og den tilstødende
strandvold. Herfra er der fine forhold til at observere reservatets ynglende
fugle. Det eksisterende skjul ligger ideelt i forhold til de rastende fugleflokke
i noret, men giver områdets besøgende ret ringe mulighed for at observere
fugle på nært hold i yngletiden.

Det vil endvidere være praktisk muligt at indrette et skjul på dette sted,
relativt tæt på p-pladsen, ”handicapvenligt”.

Andet Enkelte steder i reservatet er efterladt affald, bl.a. en bunke kasserede fiskenet
på Fugleværnsfondens areal i norets nordende. Dette og andet affald bør
fjernes fra området.

4.2.2. Vedvarende pleje

Græsning Med vedvarende pleje menes indgreb, der udføres gentagne gange med det
formål at fastholde eller genskabe en given vegetations- eller landskabstype.
Som vedvarende pleje foreslås den nuværende græsningspraksis fortsat.

Foruden at bevare livsbetingelserne for områdets lysåbne plantesamfund, vil
græsningen også bedre livsbetingelserne for områdets ynglende og rastende
fugle.
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Det bør forsøges at holde et græsningstryk på ca.1 storkreatur per hektar.
Græsningstrykket på alle arealer bør dog løbende vurderes og om nødvendigt
ændres. Da der ikke p.t. synes at være problemer med trampeskader ved
Bøjden Nor, kan tidspunktet for græsningsstart fortsat afhænge af de praktiske
omstændigheder, d.v.s. de enkelte års vejrforhold m.m.

I det mindste nogen år synes græsningstrykket relativt lavt, men det er
sandsynligt, at de aktuelle planer om at afgræsse med kødkvæg vil afhjælpe
dette.

Hvor det er muligt, er det vigtigt, at græsningen (også fremover) foretages helt
ud til vandkanten. Herved skabes overgange med lav vegetation mellem land
og vand, hvilket er af stor betydning for ynglende og rastende vandfugle.
Mange ande- og vadefugles ynglesucces afhænger bl.a. af, om ungerne efter
klækningen kan komme hen til vandkanten, hvor de kan hente deres føde.

Padder Også for padder som strandtudse og grønbroget tudse er det af stor
betydning, at ynglevandhullernes kanter afgræsses. Hvis vandhullerne gror
til med høj vegetation, som f.eks. tagrør, vil det påvirke dem negativt, evt. så
meget, at yngleadfærden helt opgives. Hvis vegetationen igen bliver lav,
f.eks. ved rørskær eller græsning, vil det stimulere dem til at yngle igen
(Vestergaard 2000).

Områdets mange større sten og rester af stendiger bør lades urørte, da disse
fungerer som vigtige overvintrings- og ynglesteder for padder og krybdyr.
De egentlige stendiger er for de flestes vedkommende også omfattet af
Naturbeskyttelsesloven (§4).
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 4.3 Plejeplanområder

Fig. 4:  Oversigt over plejeplanområder.

Af praktiske grunde inddeles plejeplanområdet i det følgende i 3 delområder,
der behandles enkeltvis m.h.t. plejemålsætning, plejebehov m.m. (Fig. 4):

1) Strandenge nord for Bøjden Færgevej, 2) Tilgroede arealer nord for p-
plads , 3) Strandeng og Nor syd for Bøjden Færgevej.

Plejebehovet er ikke lige stort for alle 3 delområder. I afsnit 5.0 gives en
opsummering af forslagene samt et forslag til en overordnet prioritering af de
foreslåede aktiviteter.
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4.3.1 Område 1: Strandenge nord for Bøjden Færgevej

Beliggenhed Området omfatter de tilgroede strandenge beliggende nord for Bøjden
Færgevej, samlet ca. 5 hektar landareal.

Mod syd afgrænses området af dæmningen til Bøjden Færgehavn. Mod
sydvest ligger færgehavnen. Mod nord og øst afgrænses området af
privatejede arealer, der dels henligger som rørsump/tilgroet strandeng, dels
mindre områder med græs, der er underlagt høslæt. Disse arealer benyttes
bl.a. af lokale fiskere til tørring af net m.m.

Planter Ved Fyns Amts strandengsregistreringer er noteret strand-kogeleaks, harril,
udspilet star, strand-annelgræs, udspærret annelgræs, kryb-hvene, alm. kvik,
alm. rajgræs, rød svingel, strand-svingel, tagrør, strand-trehage, strand-
asters, engelskgræs, vingefrøet hindeknæ, hvid-kløver, strand-kvan, strand-
malurt, strand-mælde, gåse-potentil, alm. røllike, sandkryb, kruset skræppe,
gul snerre og strandvejbred.

Under besigtigelsen i september 2000 sås desuden strand-siv umiddelbart
nord for færgehavnen.

Fugle Kun få egentlige vandfugle yngler i området, kun enkelte par af blishøne,
knopsvane og gråand. Dog hørtes fløjtende/kaldende rødben i området i april
2001, hvilket kunne indikere yngel eller i det mindste yngleforsøg. Desuden
yngler sanglærke, engpiber, rørsanger og rørspurv.

Området karakteriseres af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe for Bøjden Nor
som værende af mindre betydning for norets rastende og ynglende fugle (G.
Knudsen, pers. medd.).

I områdets østlige ende følger reservatgrænsen i store træk den åbne
vandflade. Kun mod vest, umiddelbart nord for færgelejet, findes et større
sammenhængende og moderat tilgroet strandengsareal. Området har
rimeligvis tidligere været græsset, men dette er mindst 10 år siden (G.
Knudsen, pers. medd.). Vedplanter har endnu ikke indfundet sig på området,
der om foråret endnu fremstår med fugtige, ”bekkasin-venlige”  lavninger
med bl.a. kogleaks.

Området benyttes af mange lokale beboere til spadsereture og andre
friluftsaktiviteter, bl.a. også hundeluftning. Ifølge Fugleværnsfondens
arbejdsgruppe for Bøjden Nor vil det være vanskeligt og upopulært helt at
afspærre arealet og/eller forbyde færdsel (G. Knudsen, pers. medd.).

Konklusion Området rummer i dag kun få egentlige vandfugle. Med den nuværende
struktur, vil det kun være praktisk muligt at udføre pleje i form af græsning
eller høslæt på arealet nord for færgelejet. Da området allerede nu har ligget
hen i mindst 10 år uden afgræsning uden at vedplanter har indfundet sig, kan
det ikke siges at være akut tilgroningstruet.

Plejemålsætning Området skal bevares som lysåben strandeng med islæt af højere urter og
fugtige lavninger med strand-kogleaks og med yngle- og fouragerings-
muligheder for vadefugle som dobbeltbekkasin og rødben samt småfugle som
sanglærke, engpiber, rørsanger og rørspurv.
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Plejeforslag til område 1 Området opfylder i det væsentligste allerede plejemålsætningen. Områdets
beskedne størrelse og nærheden til færgeleje og dæmningen taget i
betragtning, er det næppe sandsynligt, at større bestande af strandengsfugle
vil indfinde sig.

Uden inddragelse af naboarealerne er det næppe (fuglemæssigt) besværet
værd at underlægge område 1 græsning.

Derfor bør muligheden for at få etableret græsning på naboarealerne
undersøges. Delvis nedgræsning af rørsumpen mod øst vil være til gavn for
strandengens fugle og gøre det muligt at etablere et større, sammenhængende
afgræsset strandengsområde.

Det foreslås derfor, at arealet indtil videre lades urørt, mens muligheden for
at indføre en hensigtsmæssig pleje (græsning) på de tilstødende arealer
undersøges.

Området skal indtil videre fortsat kunne anvendes til forskellige frilufts-
formål, idet der gennem skiltning dog gøres opmærksom på, at løse hunde på
arealet er forbudt.

4.3.2. Område 2: Tilgroede areal nord for p-plads

Beliggenhed Området er beliggende i reservatets sydvestligste ende og omfatter 1-2
hektar stærkt tilgroet strandeng umiddelbart nord for p-pladsen.

Planter Området domineres helt af tætte bevoksninger af tagrør, snerle og høje urter.
Bunden synes meget tør, om foråret dog med en smule åbent vand i midten
af området

Fugle  Kun få fugle yngler i området, bl.a. rørspurv. I april  2001 hørtes dog
kaldende vandrikse i rørskoven

Konklusion Området rummer kun få ynglende fugle og synes at være  uden større
botanisk eller ornitologisk interesse,  dog med vandrikse som eneste
undtagelse.

Plejemålsætning Området skal fremstå med fugtig bund og en mosaik af tagrør, startuer,
kogleaks og mindre vandsamlinger og rumme yngle- og fouragerings-
muligheder  for fuglearter som  rørsanger, sivsanger og vandrikse.

Plejeforslag til område 2 Det foreslås at lade rørsumpen afgræsse. En mere fuglevenlig rørsump kan
skabes ved at flytte hegnspælene bag om rørsumpen, ca. 50 meter mod syd.
Dette giver de græssende dyr  mulighed for at bevæge sig ind i rørskoven,
fouragere på rørene og trampe op i den bløde bund. Dyrenes aktivitet vil
sandsynligvis skabe en mere åben og fugtig rørsump med en varieret
alderssammensætning.



25

4.3.3. Område 3:  Strandeng og Nor syd for Bøjden Færgevej

Beliggenhed Området omfatter strandengene og åbent vand syd for Bøjden Færgevej,
inkl. den gamle kystskrænt med kratbevoksning og observationsskjul, samlet
ca. 16 hektar, hvoraf de ca. 8 er afgræsset landareal.

Mod vest afgrænses området af strandvolden, hvorigennem vand fra noret
strømmer ud i Lillebælt ved høj vandstand. Ifølge arbejdsgruppen for Bøjden
Nor sker det kun sjældent, at saltvand strømmer den modsatte vej (G.
Knudsen, pers. medd.).

Planter Ved Fyns Amts strandengsregistreringer blev i begyndelsen af 1980erne
noteret blågrøn kogleaks, fåblomstret kogleaks, rødbrun kogleaks, strand-
kogleaks, harril, fjernakset star, udspilet star, enskællet sumpstrå, strand-
annelgræs, udspærret annelgræs, alm. hvene, kryb-hvene, alm. kvik, blågrøn
rapgræs, eng-rapgræs, knæbøjet rævehale, spidshale, rød svingel, tagrør.
asparges, kær-trehage, strand-trehage, strand-asters, engelskgræs, vingefrøet
hindeknæ, stilket kilebæger, hvid-kløver, jordbær-kløver, læge-kokleare,
strand-kvan, kveller, smalbladet kællingetand, strand-malurt, strand-mælde,
gåse-potentil, tigger-ranunkel, rejnfan, sandkryb, kruset skræppe, gærde-
snerle, strandgåsefod, liden tusindgylden og strand-vejbred.

Området rummer desuden reservates eneste større sammenhængende
træbeplantning, bestående af bl.a. el, poppel, hyld, tjørn og et bunddække af
bl.a. brombær. ”Skoven” strækker sig fra p-pladsen til fugleskjulet og giver
læ og sikrer, at områdets besøgende kan bevæge sig fra p-pladsen til
fugleskjulet uden at forstyrre områdets fugle

Fugle Noret syd for vejen er fuglemæssigt det vigtigste område i reservatet. Her
findes reservatets fleste ”vigtige” ynglefugle, bl.a. alle måger og terner (i de
år, hvor disse yngler) samt næsten alle vadefugle. Desuden yngler troldand
(2 par) og 1-2 par knopsvaner.  På strandengen i nordvest, ved Scandlines
bygninger, yngler bl.a. gul vipstjert. Området rummer også norets vigtigste
forekomster af rastende fugle.

Padder Desuden findes 2 bestande af strandtudse i delområdet, én på strandengen
umiddelbart nord for p-pladsen, hvor også grønbroget tudse blev hørt i 2000.
Endnu en bestand af strandtudse findes i områdets østende, på strandengen
umiddelbart syd for Bøjden Færgevej (G. Knudsen, pers. medd.).

Områdets strandenge er under afgræsning med kreaturer, og dyrene kan
færdes frit over hele området.

Konklusion Området rummer norets vigtigste fugleforekomster. Engene fremstår
generelt attraktive for områdets ynglende og rastende fugle med lysåbne
plantesamfund, kort vegetation og spredte åbne vandflader/saltpander. I juni
2001 var dele af området dog under tilgroning med bl.a. tagrør og strand-
kogleaks.

Plejemålsætning Området skal fremstå som lavvandet nor med blotlagte mudderflader
sensommer og efterår, til gavn for bl.a. fouragerende og rastende vadefugle.
Strandengens lysåbne plantesamfund skal bevares til gavn for ynglende og
rastende ande- og vadefugle.
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Plejeforslag til område 3 Græsningstrykket synes i det mindste i visse år (f.eks. 2001) at være for lavt til
at holde alle bevoksninger af tagrør og strand-kogleaks nede.

En ændring i den nuværende græsningspraksis, til brug af kødkvæg med et
græsningstryk på ca. 1 storkreatur per hektar vil rimeligvis afhjælpe dette.

Bevoksningen i områdets sydende bør lades urørt, hvilket indebærer, at man
lader døde træer blive stående (og liggende) til naturligt henfald til gavn for
insekter, svampe og fugle. Dog bør man sikre, at bevoksningen også fremover
fungerer som dække for færdsel mellem p-plads og fugleskjul. Opstår behov
for genplantning, skal benyttes naturligt hjemmehørende danske træarter, jvf.
skovplanen udarbejdet af Peter Friis Møller.

Det foreslås forsøgsvis at oprense en del af  de kanaler/loer, der findes på
strandengen umiddelbart nord for p-pladsen i områdets sydende. Flere af
disse er under kraftig tilgroning med strand-kogleaks og bl.a. dueurt, hvilket
bevirker at de hurtigt tørrer ud om foråret. Dermed bliver flere potentielle
”øer”  landfaste, inklusiv den yngleø, der tidligere er etableret i forbindelse
med naturpleje i området.

Foruden at give ræve (og hunde) vanskeligere ved at færdes i området, end
tilfældet er i dag, vil indgrebet skabe mere åbent vand på strandengen og
vegetationsfattige overgange mellem land og vand til gavn for padder og
vandfugle. Egnede steder til en sådan oprensning lokaliseres lettest i felten
og ud fra luftfotos. Det oprensede materiale skal hurtigst muligt fjernes fra
området.

Det foreslås endvidere at forsøge at etablere en mere effektiv hegning,
eksempelvis et elførende flertrådshegn, langs med strandvolden med henblik
på at gøre det sværere for løse hunde at trænge ind på strandengen.

Vegetationsudviklingen på den gamle kystskrænt skal løbende følges for at
sikre, at opvæksten af roser, slåen m.m. ikke fremover breder sig ud over
strandengen.

Området rummer norets vigtigste fugleforekomster og er samtidig, p.g.a.
strandvoldens og badestrandens nærhed, den del af reservatet, der er kraftigst
påvirket af forstyrrelser fra bl.a. løse hunde. Derfor bør formidling af denne
problematik, overfor områdets besøgende, have høj prioritet fremover.

Informationstavler kan placeres f.eks. ved den nordlige og sydlige del af
strandvolden, ved Bøjden Færgeleje samt ved det gamle og eventuelt
kommende observationsskjul (se afsnittet om generelle plejeforskrifter).
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5. Opsummering og prioritering af plejeindgreb

I det følgende er opsummeret de i rapporten stillede forslag, ligesom der er
givet et oplæg til, hvordan de stillede plejeforslag kan prioriteres.

5.1. Opsummering

Gennem årene synes der er være sket en forringelse af fuglelivet i Fugleværns-
fondens reservat Bøjden Nor. Meget tyder på, at forstyrrelser fra især
mennesker og løse hunde spiller en vigtig rolle i disse ændringer. I det mindste
i visse år synes græsningstrykket også at være lavt, og det kan ikke udelukkes,
at dette også har påvirket fuglebestandene.

Det foreslås derfor, at naturplejen ved Bøjden Nor koncentrerer sig omkring
formidling såvel som egentlig naturpleje.

Flere af reservatets skilte fremstår ramponerede og bør renoveres, og hegnet
langs med stien ud til observationsskjulet trænger flere steder til at blive
repareret. Det foreslås desuden at etablere en ny fugleobservationspost i
reservatets sydende.

Den eksisterende græsning er i det mindste i visse ikke år ikke tilstrækkelig til
at holde alle bevoksninger af tagrør og strand-kogleaks nede, hvorfor den
planlagte ændring i græsning (til kødkvæg) anbefales gennemført. Det foreslås
desuden at lade en større del af rørsumpen mod sydvest afgræsse, end
tilfældet er i dag.

Mulighederne for at etablere græsning på naboarealerne i den nordlige del af
noret, bør undersøges nøjere. På Fugleværnsfondens andel af området mod
nord er det næppe besværet værd at etablere græsning, områdets ret ringe
størrelse og beliggenheden taget i betragtning.

En højere forårsvandstand vil sandsynligvis give strandengens ynglefugle
bedre vilkår, men dette må ikke ske på bekostning af de blotlagte mudder-
flader, der sensommer og efterår udgør vigtige fourageringsområder for
rastende vadefugle.

Mere åbent vand på strandengen kan skabes gennem en skånsom oprensning
af tilgroede loer og småvandhuller.

5.2. Prioritering af plejeindgreb

5.2.1. Formidling

• Målrettet formidling, der fortæller om Bøjden Nors naturværdier og gør
opmærksom på de konsekvenser f.eks. løse hunde har for områdets
ynglende fugle.

• Reparation af hegn og skilte.
• Etablering af ny observationspost mod sydvest.
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Pleje:

• Sikring af eksisterende græsning. Ændring til græsning med kødkvæg (ca.
1 kreatur per hektar).

• Hegning mod løse hunde langs med vestlige strandvold.
• Skånsom oprensning af tilgroede loer og småvandhuller mod sydvest.
• Forsøg med og overvejelser vedrørende konsekvenserne af en højere

forårsvandstand.
• Flytning af kreaturhegn nord for p-pladsen i reservatets sydvestende,

således at en større del af rørsumpen mod sydvest afgræsses, end
tilfældet er i dag.

• Overvejelser vedrørende mulighederne for at etablere græsning på
naboarealerne i den nordlige del af noret.

5.3. Monitering

Fugletællinger Før, under og efter plejeindgrebene bør foretages en årlig kortlægning af
norets ynglefugle og en sideløbende registrering af arealernes drift. Det
anbefales videre, at moniteringen så vidt muligt foretages af den samme
person for at sikre, at resultater fra forskellige år kan sammenlignes.

Det foreslås, at der som i de tidligere år foretages en generel optælling af
ynglefuglene indenfor hele Fugleværnsfondens område.

Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter de retningslinier, Ornis
Consult tidligere har udarbejdet til Fugleværnsfonden, og som anvendes på
fondens øvrige reservater. Metoden går i korthed ud på, at mosen skal optælles
3 gange indenfor tidsrummet 20. april til 15. juni. Ved tællingerne fastslås
både hvilke arter, der yngler, ynglebestandenes størrelse samt, om muligt, den
omtrentlige placering af yngleterritorierne.

Som en del af moniteringen kan fuglenes yngleudbredelse sammenholdes med
de enkelte delområders drift og vegetationsforhold.

Botanik En kortlægning af områdernes botaniske værdier vil kunne vise effekten af
plejeindgrebene på floraen.
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Bilag 1: Matrikelkort, Bøjden Nor.
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