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LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats – Bøjden Nor 
 

 
 

After-LIFE Conservation Plan 
 
1. Indledning 
Connect Habitats (aftale nr. LIFE09 NAT/DK/000371) blev gennemført i perioden 1. september 
2010 til 31. december 2013.  
 
Projektet vedrører en række Annex I habitattyper og Annex IV arter inden for Natura 2000 området 
nr. 123 Bøjden Nor (pSCI DK008X197), der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.  
 
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 har omfattet køb af ca. 25 ha tilstødende landbrugsjord, rydning af eksisterende strandeng 
og overdrev, etablering af græsningsfaciliteter, etablering af vådområder og etablering en række 
vandhuller til strandtudse samt formidlingsaktiviteter. Derudover er der etableret to øer i noret til 
ynglende vandfugle.  
 
Formålet med After-LIFE Conservation Planen er at fastlægge en plan for den driftsmæssige 
forvaltning af LIFE projektet efter dets formelle afslutning.  Planen omfatter 1) kort status og 
analyse af projektet ved udgangen af 2013, 2) hvilke aktiviteter skal gennemføres, hvornår og af 
hvem, 3) det økonomiske grundlag.  
 
Da hele projektområdet ligger i et Natura 2000 område, vil Natura 2000-planen med tilhørende 
handleplan udgøre den overordnede planlægning for at opnå gunstig bevaringsstatus for områdets 
habitatnaturområder samt overvågning.   
 
After-LIFE Conservation Planen vil desuden omfatte aktiviteter vedrørende det øvrige areal samt 
formidling. Som led i projektets aktion A3 er der udarbejdet en forvaltningsplan for området. 
Forvaltningsplanen udgør hovedgrundlaget for After-LIFE Conservation Planen.   
 
2. Status for projektets mål og handlinger 
Habitatområdet er på samlet 114 ha, hvoraf noret udgør ca. 40 ha. Projektområdet er 88 ha inklusiv 
noret. De terrestriske dele af projektområdet ejes i dag i sin helhed af Karen Kriger-Fonden (40 ha)  
og Faaborg-Midtfyn Kommune (8 ha), idet de tilkøbte 25 ha landbrugsjord er tillagt Karen Kriger- 
Fonden. Fonden har, med Fugleværnsfonden som forvalter, ejet og drevet ca. 15 ha inden for 
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projektområdet siden 1988. Fugleværnsfonden vil fremadrettet stå for driften af den terrestriske del 
af projektområdet.  
 
Tabel 1. Oversigt over aktioner, opnåede mål og udfordringer   
Lbnr.  Handling Mål Status Udfordring 
1 Opkøbe jord  25 ha tilstødende jord Gennemført – 100 %  

Etablere og forbedre 
græsningsfaciliteter 

Hegne ca. 26 ha Gennemført 100 % Vedligeholde 
faciliteterne 

2a 
 
 
2b 

 Forbedre græsningen 
på eksisterende 24 ha 
natur 

Gennemført 100 % Vedligeholde 
faciliteterne 

3 Udvide arealet med 
overdrev 

Udvikle 20 ha tidligere 
dyrket land mod kalk 
overdrev (6210) 

20 ha er udlagt til 
permanent græsland  

Fremme 
indvandring af 
overdrevsarter.  
Fjerne 
nærringsstoffer 
fra jorden 
(udpine 
jordbunden). 
Sikre græsning 
fremadrettet. 

Lave 5 ha vådområder 
på tidligere dyrket 
mark 

Gennemført 100 % 
Der er etableret ca. 5 
ha vådområder, der 
tilbageholde 
kvælstof fra 
drænvand fra 
oplandet 

Vedligeholdelse 
af grøfter og 
drænudløb og 
afløb fra 
vådområderne 

4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4b 
 

Forbedre hydrologien i 
området 

Retablere et kildeudløb 
i tidligere dyrket mark 

Ikke gennemført. 
Området med 
tidligere kildevæld 
kan ikke 
identificeres 

Vil formentlig 
opstå som følge 
af ændret 
afvanding. Skal 
herefter sikres 
mod tilgroning 

5 Rydde opvækst på 
overdrev og strandeng 

Ryddet opvækst træer 
og buske på 1,2 ha 

80 % af træer og krat 
på 1,2 ha er fjernet  

Sikre mod 
genvækst 

6 Reducere 
kvælstoftilførslen til 
området fra dræn mv. 

Reducere tilførslen fra 
oplandet til lagunen 
med 50 % 

Vådområder og 
ekstensivering 
medfører ca. 30 %’s 
reduktion i 
belastningen af noret 

Vådområdernes 
funktion skal 
opretholdes 

7 Forbedre levestederne 
for strandtudse 

Oprense 4 vandhuller 
og lave 5 nye 
vandhuller  
Forøge bestanden af 
strandtudser med faktor 
5-10 

Gennemført 100 %  
 
 

Sikre 
vandhullerne 
mod tilgroning 

8 Forbedre Lave 2 km ny sti, Gennemført 100 % At vedligeholde 
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besøgsfaciliteterne opsætte 6 nye 
informationstavler og 
lave en folder 

faciliteterne.  

9 Forbedre området for 
ynglende kystfugle 

Etablere to fugleøer i 
noret  

Gennemført 100 % Holde øerne fri 
for opvækst og 
prædatorer.  

 
 
3. Efter-LIFE pleje og drift 
 
Natura 2000-plan og – handleplan 
 
Connect Habitats - Bøjden Nor ligger i Natura 2000- området 123 (Habitatområde H107). 
Udpegningsgrundlaget er kystlagune og strandsøer (1150), strandeng (1330), kalkoverdrev (6210), 
kildevæld (7220), strandvold med enårige planter (1210) og med flerårige planter (1220) samt 
enårig strandengsvegetation (1310).  
 
Området er desuden et vigtigt fugleområde, selv om det ikke er udpeget til EF-
fuglebeskyttelsesområde. Det er af overordnet stor værdi for særligt rastende fugle herunder især et 
meget stort antal svømme- og dykænder (fx bjergand) i vintermånederne. Området er også et vigtigt 
yngleområde for flere vadefugle.  
 
Området har været fredet siden 1968 med det formål at beskytte landskabet og den store variation i 
levesteder samt give offentligheden adgang. 
 
Den nuværende Natura 2000 plan er udarbejdet af Naturstyrelsen og udsendt december 2011. Den 
dækker perioden 2009-2015. I forlængelse heraf udgav Faaborg-Midtfyn kommune i december 
2012 en Natura 2000-handleplan for området. Natura 2000 planen er koordineret med vandplanen 
for hovedopland 1.12 Lillebælt/Fyn.  
 
Med gennemførelsen af Connect Habitats – Bøjden Nor er den kommunale handleplan gennemført 
for alle opstillede aktioner. Ovenstående forvaltningsplan er et bilag i den kommunale handleplan.  
 
Natura 2000 planen revideres hvert 6. år. Naturstyrelsen har i 2013 sat arbejdet med 2. planperiode 
fra 2016-2021 i gang. Der vil blive offentliggjort en revideret basisanalyse inden udgangen af 
december 2013, og den efterfølgende Natura 2000 plan vil komme i 2015. Som en del af dette 
indgår området i Naturstyrelsens overvågningsprogram NOVANA.  
 
Pleje- og driftsplan for Bøjden Nor 2012-2016 
Forvaltningsplanen omfatter projektområdets terrestriske del og afløser en driftsplan fra 2001.  
 
Bøjden Nor er et af Fugleværnsfondens ”administrative reservater”. Ca.40 ha ejes i dag af Karen 
Krigers Fonden. De 15 ha er siden 1982 administreret af Fugleværnsfonden. Der er således en lang 
tradition for forvaltning af området. Der er en veletableret arbejdsgruppe med frivillige lokale, der 
står for den løbende drift af arealerne og anlæg samt overvågning af fugle. Gruppen støttes af 
professionelle fagpersoner fra Fugleværnsfonden samt kommunens biologer.  
 
Efter aftale vil kommunens 8 ha drives som del af Fugleværnsfondens areal.  



 4 

 
Forvaltningsplanen har karakter af en driftsplan og fastlægger i detaljer: 

• Plejeforskrifter for de enkelte naturtyper 
• Formidling, herunder drift af hjemmeside i Fugleværnsfondens regi 
• Drift af tekniske anlæg, herunder vedligeholdelse af hegn, stier vådområder mv., der er 

etableret i projektet.  
• Grundlaget for Arbejdsgruppens deltagelse i pleje og formidling, herunder hvordan 

arbejdspgaver aftales med Fugleværnsfonden. Som del heraf holdes der to årlige 
planlægningsmøder mellem arbejdsgruppen og Fugleværnsfonden. 

 
Øvrige opgaver efter forvaltningsplanen udføres af Fugleværnsfonden ved lokal entreprenør. 
 
Fugleværnsfonden indgår græsningsaftaler med lokale landmænd. Der er p.t. indgået aftale for 
2012-2016.  
 
Forvaltningsplanen er oversigtligt gengivet i bilag 1. Her er de enkelte opgaver listet med angivelse 
af tidsplan og tentativ fordeling af opgaver mellem arbejdsgruppen og entreprenør.  
 
Forvaltningsplanen adresserer udfordringerne oplistet i afsnit 3 som følger:  
Ad 2a: fastlægger rutiner for vedligeholdelse af hegn  
Ad 2b: beskriver flytning af kreaturer i forhold til foldene på de forskellige arealer for at optimere 
græsningen 
Ad 3: beskriver procedure for bekæmpelse af invasive arter, brug af høslæt til at fjerne 
næringsstoffer fra området 
Ad 4a: procedure for vedligeholdelse af anlæg i forbindelse med vådområderne 
Ad 5: procedure for nedskæring af genopvækst 
Ad 7: procedure for at holde vandhuller åbne og sikre dem mod tilgroning 
Ad 8: procedurer for vedligeholdelse af publikumsfaciliteter 
Ad 9: procedure for vedligeholdelse af fugleøerne i form af slåning og erosionssikring.  
 
4. Fremtidige driftsomkostninger 
 
Fugleværnsfonden administrerer størstedelen af det terrestriske areal og har således det økonomiske 
ansvar for forvaltningsplanens gennemførelse.  
 
Forvaltningsplanen opstiller et budget for drift og pleje, der samlet beløber sig til 100.000 kr.  
Beløbet er inklusiv moms, men eksklusiv græsning og eventuelle landbrugstilskud.  
 
Fugleværnsfonden har de nødvendige økonomiske og faglige ressourcer til at gennemføre 
forvaltningsplanen.  
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Bilag 1  
 
Sammenfatning af Forvaltningsplanen 
 
1.1 Baggrund m.m. 
  
Bøjden Nor ligger på det sydvestlige Fyn, ca. 10 kilometer vest for Fåborg i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Noret er en brakvandslagune, der er en del af søterritoriet. Lagunen har siden midten af 
1960erne været delt i to af en vejdæmning. Bøjden Nor er et af Fugleværnsfondens ”administrative 
reservater”. Ca. 15 hektar af området er ejet af Karen Krieger Fonden, men har siden 1982 været 
administreret og forvaltet af Fugleværnsfonden. 
 
I 2011 har Karen Krieger-Fonden med delvis finansiering af EU LIFE+Nature udvidet reservatet 
med tilkøb af 25 ha omdriftsjord syd og øst for det oprindelige reservat. Det samlede areal på 47 ha 
administreres og forvaltes af Fugleværnsfonden. Efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune 
varetages naturplejen af kommunens 8 ha strandenge på Kalvøre også af Fugleværnsfonden. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af Naturplanen for Natura 2000 område nr. 123, 
Bøjden Nor udarbejdet en Handleplan for 2010 – 2015, som skal sikre opfyldelsen af Naturplanens 
målsætning inden udgangen af 2015. Fugleværnsfondens plejeplan skal bidrage til at efterleve 
Handleplanens målsætning.  
 
Den hidtil gældende plejeplan fra 2001 er derfor revideret og udvidet, så nærværende plejeplan er 
opdateret og medtager de nye arealer, som indgår i den fremtidige pleje og drift af de i alt 55 ha 
naturarealer. Udarbejdelsen af plejeplanen er medfinansieret af EU-LIFE midler. 
 
1.2 Formål   
 
Formålet med denne plejeplan er  
 
o at sikre opfyldelse af Handleplanens målsætninger 
o at give en status over Bøjden Nors naturværdier, med fokus på fuglelivet,  
o at give anvisninger til, hvordan der på de eksisterende naturarealer med enkle midler kan skabes 

optimale forhold for naturen i Bøjden Nor 
o at give anvisninger til, hvordan der på de nye arealer med enkle midler kan skabes optimale 

forhold for fugle, overdrevsflora og padder, specielt strandtudser 
o at give anvisninger på drift og vedligehold af de tekniske anlæg på reservatet 
o at give forslag til en planlagt formidling af reservatets natur 
 
1.3 Udvidelsen af reservatet i 2011 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med Fugleværnsfonden og Karen-Krieger Fonden i 
2010 tilvejebragt et EU LIFE+Nature projekt for Natura 2000 området ved Bøjden Nor, som har 
muliggjort en udvidelse af reservatet med 25 ha jord omdriftsjord, som er beliggende umiddelbart 
syd og øst for det oprindelige reservat i Bøjden Nor. 
 
Formålet med udvidelsen af reservatet var at langtidssikre reservatet med hensyn til forstyrrelser, 
påvirkning af næringsstoffer fra oplandet og fremtidige klimaændringer. Desuden vil de nye arealer 



 6 

med en ekstensiv drift og pleje med tiden kunne udvikle sig kalkoverdrev som en del af 
Handleplanes målsætning. 
 
Udvidelsen vil give ynglemuligheder for truede fuglearter og padder, udvide de eksisterende 
overdrev på de gamle kystskrænter med et stort afgræsset overdrev, etablere vådområder og søer i 
lavninger, sikre bedre forhold for den lille bestand af strandtudse med ny paddehuller, give 
permanent jagtfred i og omkring Bøjden Nor samt etablere et nyt stisystem med 
oplevelsesmuligheder uden forstyrrelse af fuglene. 
 
Det er aftalt med Faaborg-Midtfyn Kommune, at kommunens arealer med enge og overdrev på 
Kalvøre, herunder en ny fold nord for Kalvørevej, indhegnes og plejes sammen med 
Fugleværnsfondens arealer nord for Bøjdenvej. 
 
Anlægsarbejderne for naturgenopretningen af de nye arealer og rydning af krat og træer på 
kystskrænterne er udført i september-oktober 2011. Som en del af projektet er der desuden etableret 
to yngleøer for fuglene i den sydlige lagune og mindre vandhuller på engene er blevet oprensede. 
 
Nærværende plejeplan er på grundlag af plejeplanen fra 2001 blevet opdateret og udvidet med de 
nye arealer, som Fugleværnsfonden har plejeansvar for. 
 
 
1.4 Fugle  
  
På baggrund af de indsamlede oplysninger om ynglende fugle, synes der gennem årene, siden ca. 
1970 frem til 2002, 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. 
 
Omkring årtusindskiftet ynglede ingen måger eller terner i reservatet trods pæne bestande i 
slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne. De rødlistede arter dværgterne og almindelig 
ryle 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.  
Ynglebestandene af vadefugle er stabiliseret eller svagt stigende de senere år og hættemågen er 
genindvandret, muligvis på grund af mere effektiv afgræsning. 
 
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.  Sammen med 
reservatudvidelsen er der i 2011 etableret to nye fugleøer i lagunen, som vil kunne give mulighed 
for fred i yngletiden til vadefugle, terner, hættemåge og svømmefugle. 
 
1.5 Pleje  
  
Sammenfattende tyder udviklingstendenserne på, at de forskellige plejetiltag i Bøjden Nor, som 
blev intensiveret med plejeplanen fra 2001, har vendt tilbagegangen i antallet af ynglefugle i 
reservatet. Indsatsen mod forstyrrelser, gennem ændret hegning og en målrettet formidling rettet 
mod områdets besøgende, bør fortsat spille en væsentlig rolle.  
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Den generelle pleje af strandenge og overdrev skal ske ved afgræsning af arealerne. 
Græsningstrykket skal være tilstrækkeligt til at bibeholde strandengens og overdrevenes lysåbne 
plantesamfund og med de nye tiltag i 2011 at øge bestandene af ynglende fugle og padder 
(strandtudse og grønbroget tudse). Der anbefales et græsningstryk på ca. 1 storkreatur (kødkvæg) 
per hektar, og det er vigtigt, at sikre græsning på de nye overdrev og på strandengene i den nordlige 
del af noret.  
 
De nyetablerede paddehuller og små vådområder skal ved plejen sikres mod tilgroning. 
 
Med tilkøb af naboarealerne skal Fugleværnsfonden nu selv styre vandstanden i lagunerne. Det vil 
sandsynligvis give strandengens ynglefugle bedre vilkår, hvis vandstanden om foråret fastholdes, så 
strandengene er våde, men gerne med lavere vandstand efter ynglesæsonen med blotlagte 
mudderflader, der i sensommeren og om efteråret udgør vigtige fourageringsområder for rastende 
vadefugle. 
 
Mere åbent vand på den nordlige og østlige strandeng er i 2011 skabt ved en skånsom oprensning af 
tilgroede loer og småvandhuller. 
 
1.6 Formidling 
 
Udvidelsen af reservatet har skabt mulighed for nye publikumsfaciliteter, der vil gøre området 
attraktivt for andre end fuglekikkere. Det er derfor vigtigt, at områdets natur og fugle formidles til 
publikum og at Fugleværnsfonden udnytter denne mulighed for at markedsføre indsatsen for 
fuglene i Danmark. Plejeplanen indeholder et afsnit med forslag til denne formidling. 

 

1.7 Drift af tekniske anlæg 
 
Med udvidelsen af reservatet har Fugleværnsfonden fået ansvaret for, at drænvand fra 
naboarealerne fortsat kan ledes til lagunen. De nye vådområder sikres desuden med opstemning 
med terrænreguleringer og afløb gennem drænbrønde. Plejeplanen indeholder et afsnit om drift af 
tekniske anlæg, der også omfatter stier, hegn og observationsskjul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


