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Afrapportering af afsluttende temadag 
 
Workshoppen blev holdt efter nedenstående dagsorden 
 

Temadagens program:  

 

Kl. 10.00 – 12.00 – mødested ny P-plads på Dyndkrogvej 

Besigtigelse af projektområdet:  

 - nye overdrev og driften heraf 

 - nye vådområder til kvælstoffjernelse 

- fugleøerne i Bøjden Nor 

 - nye paddevandhuller til strandtudse 

 

Under vejs præsentation af lægmandsrapport og After LIFE Conservation Plan – samt 

forfriskninger. 

 

Kl. 12.00 – 12.30 

Transport 

 

Kl. 12.30 – 14.00 

Frokost (inden døre) 

 

Kl. 14.00  

Farvel og tak for i dag.  

 

 
I workshoppen deltog følgende:  
 
Navn Tilhørsforhold 
Annitta Svendsen Naturstyrelsen 
Annette Strøm Jacobsen Naturstyrelsen 
Helle Hjorth Fugleværnsfonden 
Kasper Nowack Faaborg-Midtfyn Kommune 
Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Kommune 
Søren Ring Fugleværnsfonden 
Charlotte Moshøj Aarhus Universitet 
Niels Damm Amphi Consult 



Henriette R. Almtorp Faaborg-Midtfyn Kommune 
Heidi Vinther Faaborg-Midtfyn Kommune 

Per Bak Fugleværnsfonden 
Per Havlit Fugleværnsfonden 
Leif Sørensen Trente Mølle 
 
 
Kort introduktion til projektet:  
 
LIFE projektets mål kan kort opsummeres som følger:  

• at udlægge tidligere landbrugsjord til udvikling mod overdrev – ca. 20 ha 
• at forbedre norets vandkvalitet ved at etablere vådområder på tidligere landbrugsjord – ca. 5 

ha 
• at udtage samlet set ca. 25 ha af landbrugsdrift 
• at rydde uønsket vegetation på eksisterende overdrev og strandeng 
• at forbedre afgræsningen af eksisterende natur og de ekstensiverede arealer 
• at forbedre levemulighederne for strandtudse: 5 nye vandhuller og oprensninger af 

eksisterende vandhuller 
• at forbedre forholdene for ynglende vandfugle ved at etablere 2 fugleøer i noret 
• at genskabe kildevæld (7120) 
• at forbedre offentlighedens adgang til området og øge informationen om projektet. 

 
Gennemgang af projektets aktiviteter 
 
Ovenstående mål med projektet er nået. Der er således:  

• Opkøbt ca. 25 ha landbrugsjord som er udlagt til ekstensiv afgræsning. For at fremme 
udviklingen mod overdrev (6210) er der i sommeren 2013 udspredt hø fra overdrevene ved 
Bobakkerne på Helnæs.  

• Etableret ca. 5 ha vådområder. Sammen med ekstensiveringen af landbrugsarealerne vil det 
nedbringe kvælstofbelastningen af noret med ca. 30 %, 

• Etableret nye vandhuller til strandtudse og eksisterende vandhuller er oprenset. 
Paddevandhuller modtager kun regnvand eller overfladisk afstrømning. På den måde er der 
så vidt muligt sikret en god vandkvalitet. Der yngler nu flere strandtudser ved noret end 
tidligere og der forekommer sandsynligvis også grønbroget tudse. Et par af de nye 
vandhuller holder ikke tilstrækkeligt med vand. Årsagen hertil bør afdækkes og evt. 
udbedres.  

• Etableret hegn om hele det ekstensiverede landbrugsareal og etableret græsningsfolde. 
Området afgræsses med ca. 1 storkreatur pr. ha. Der er muligvis behov for flere dyr på 
arealerne for fortsat at sikre afgræsningen af de eksisterende naturarealer. Eller der kan ske 
regulering af græsningstrykket gennem sæsonnen.  

• Etableret 2 fugleøer. På fugleøerne yngler fx klyde. Øerne er opbygget af ler, hvorved 
vegetationen formentlig vil blive forholdsvis beskeden. Ellers kan der blive behov for at 
foretage høslæt på øerne.  

• Etableret en offentlig sti i området således at det er muligt at gå hele vejen rundt om Bøjden 
Nor. Flere steder er der opsat informationstavler om området.  

• Det er ikke lykkedes at etablere kildevældet. Det vurderes dog, at kildevældet vil genskabes 
med tiden efterhånden som de afbrudte dræn helt mister deres funktion således at der bliver 
mulighed for trykvand.   



• Der foretages vegetationsovervågning således, at overvågning kan gentages over en 
årrække. Det er endnu for tidligt at udtale sig om ændringer i vegetationssammensætningen 
som følge af projektets tiltag.  

 


