
Referat af møde i arbejdsgruppen for Bøjden Nor d. 9/11-2010 på 
Det gamle bibliotek, Faaborg 
 
Deltagere: Børge R., Erik og Karen S., Gunnar J., Per H., Per og Hildur B., Inge og 
Finn A., Helle Hjorth og Søren Ferdinand Hansen. 
 
Velkommen til Inge og Finn som gerne vil hjælpe til i reservatet fremover. 
 
Siden sidst: 
Følgende aktiviteter er udført siden sidste møde i april 2010: 

• Brombær er blevet bekæmpet. Både ved slåning, men også ved oprivning 
(med rod) 

• Græstotter på den handicapvenlige sti er afhugget 
• Stien til skjulene er slået 9 gange, af Per H. 4 gange og af Per B. 5 gange 
• Bord/bænkesæt og skjul er blevet rengjorte 
• Fuglekasserne er vedligeholdt. I en af kasserne har der bl.a. ynglet rødstjert. 
• På stien nord for færgehavnen er der udlagt et par simple brofag designet af 

Børge. Brugerne er meget glade for dette.  
• Per H. og Gunnar har afholdt to meget velbesøgte ture, hvoraf der på den 

sidste var mindst 50 deltagere. Den fine lokale annoncering og det fremsendte 
A-skilt hjælper rigtigt fint til at lokke besøgende til. 

• Skjulene, som blev navngivet på sidste møde, har fået navneskilte, 
henholdsvis Klydeskjulet og Bjergandeskjulet.  

• Vinduerne i Bjergandeskjulet er repareret. Under vinduerne opsættes senere 
små skilte, der skal vejlede de besøgende, når vinduerne skal åbnes/lukkes. 

• Der er opsat et piktogram med oplysning om, at knallertkørsel er forbudt. 
 
Information om naturprojekt 
Søren orienterede om det igangværende naturprojekt i Bøjden Nor. Projektet 
fokuserer på omdannelse af 25 ha fra agerjord til tørt græsland op til det nuværende 
Bøjden Nor reservat. I lavninger skabes sumpede områder, ligesom der graves ca. 5 
vandhuller til padder. Der skal ansøges om tilladelse til at bruge det afgravede 
materiale til at skabe fugleøer, hvoraf en af dem er planlagt ud for Bjergandeskjulet. 
For at skabe sammenhæng mellem de eksisterende overdrevsrester på kystskrænten 
og den bagvedliggende mark ryddes en stor del af bevoksningen. Per B. slog til lyd 
for at nogle af træerne bevares, eftersom det også er et karakteristika ved overdrev, at 
der er enkelte træer og buske. 
 
Arbejdsgruppen understreger, at fældningerne bedst kan forgå i september af hensyn 
til græssende gæs og svaner på de bagvedliggende marker. 
 
Stisystemet udvides, så der skabes forbindelse til Bøjden By. Stien flyttes op i kanten 
af området for at skåne fuglelivet i noret, der vil blive mere eksponeret når en stor del 
af bevoksningen på skrænten fjernes.  
 
Projektet er startet i efteråret 2010. En af de første aktiviteter er et opstartsmøde, 
hvor eksperter og NGO’er er inviteret for at bidrage med den tilgængelige viden om 
genskabelse af overdrev og paddevandhuller på tidligere agerjord. Børge R. deltager 
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som repræsentant for DOF Fyn og på den måde er arbejdsgruppen også 
repræsenteret. 
 
Projektet løber til 2013. De konkrete anlægsarbejder er planlagt til 2. halvår af 2011, 
rydninger i vinteren 2011/2012 og stier m.m. i 2. kvartal af 2012. 
 
Ynglefugle 
Gunnar J. fortalte, at ynglefuglene generelt havde haft et godt år. Et højvande i 
rugeperioden havde dog kostet alle klyderne deres yngel. Splitterne og havterne er 
registreret med hver et par. 
 
Gunnar har indtastet sine data i DOF basen og årets resultat kan ses ved at klikke på 
dette link: 
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maan
edaar&aar_first=2010&aar_second=2010&omraade=lokalitet&hiddenlok=431150&
obstype=ynglepar&ynglepar=alle&sortering=dato  
 
Arbejdsgruppen sammensætning og ny kontaktperson 
Den kommende udvidelse af reservatet betyder, at arbejdsgruppen i fremtiden vil få 
flere arbejdsopgaver. Der er derfor brug for flere medlemmer på listen. 
 
Det er glædeligt, at Finn og Inge som nye medlemmer af arbejdsgruppen deltog. 
Derudover blev det oplyst, at følgende personer fremover gerne vil deltage i arbejdet: 
Jens Kristian Holm, Anni Osther, Jesper Steiniche 
 
Per B. ønsker at fratræde posten som kontaktperson. Per har været kontaktperson 
igennem de sidste ca. 10 år.  Kontaktpersonens opgave er at være bindeled til FVF 
sekretariatet samt at koordinere arbejdsgruppens virke. Der var ingen som 
umiddelbart påtog sig opgaven, men senest i løbet af 2011 skal der være fundet en ny 
person. 
 
Det er vurderingen, at vi endnu mangler ca. 5 medlemmer i arbejdsgruppen, så alle 
opfordres til at snakke med mulige kandidater om at deltage i næste møde.  
 
Koncept for ture  
Foranlediget af at Søren havde medbragt et antal af de fine små fuglenåle fra DOF, 
drøftede vi konceptet omkring fugleturene i noret. 
 
Per og Gunnar har været meget tilfredse med den fine annoncering, som har betydet, 
at der kommer mange mennesker til arrangementerne. 
 
Per og Gunnar er meget interesseret i at kunne udvikle konceptet med f.eks. salg af 
fuglenåle. Det kræver dog, at der kommer to mere fra arbejdsgruppen til at hjælpe 
ved turene.  
 
Hildur vil gerne stå for administration af fuglenålene til at starte med. De kan sælges 
i forbindelse med fugleturene. Nålene sælges for minimum 20 kr. og overskuddet går 
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til Fugleværnsfondens og DOF´s arbejde. Søren sørger for, at der bliver fremsendt et 
udvalg af nåle til Hildur og en kasse til indsamling. 
 
Det er en tanke værd om begge skjul evt. skal bemandes. Per og Gunnar står i 
øjeblikket kun i Klydeskjulet, men hvis der er flere hjælpere, kunne begge skjul 
anvendes. 
 
Kalender 2011 
Ture  

• 13/2 (fokus på bjergænder). Kun lokal annoncering, pga. risiko for isdække 
• 7/5 forårsfugletur (ynglefugle) 
• 25/9 efterårstur (svømmeænder og vadefugle) 

 
Arbejdsdage 

• Lørdag d. 27/11 kl. 10:00 
• Søndag d. 30/1 kl10 
• Lørdag 9/4 kl. 09:00 

 
Næste møde: onsdag 25/5 kl. 19:00:  
 
Referent Søren Ferdinand Hansen 
 
 
 
 
 
 
Til adresseliste: 
 
Inge og Finn Andersen, Odensevej 201 C, 5600 Faaborg tlf. nr. 62 65 15 14, mobil 
nr. 30 61 47 46, e-mail: finnandersen08@gmail.com 
 
Anni Osther, Bystævnet 18, 5260 Odense S, tlf. 23 96 67 76, e-mail: 
annioster@webspeed.dk 
 
Jens Kristian Holm, Damhusvej 13,3, 5000 Odense C, tlf. 22 90 47 95, e-mail: 
jk.holm@ofir.dk 
 
Jesper Steiniche, Allestedgårdsvej 44, 5672 Broby, tlf. 20 86 61 09/35 85 79 19, e-
mail: jespersteiniche@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 


