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Naturgenopretning ved Bøjden Nor  
Anlægsarbejderne starter i efteråret 2011

LIFE projektets mål er at omdanne 25  
hektar traditionelt dyrket landbrugsjord  
til overdrev - en sjælden naturtype, som 
rummer en stor biologisk mangfoldighed 
af planter, svampe, insekter og fugle.  
Da projektet rummer nye vandhuller og 
mindre vådområder, vil det også tilgode- 
se frøer og tudser.

Omdannelsen til overdrev er  
en lang proces 
I Bøjden Nor starter vi med at lave mindre 
vådområder og ynglevandhuller til pad-
der. Dræn fra de øvre landbrugsområder 
vil blive gravet op ved skel, så drænvan-
det løber diffust på jordens overflade ne  
mod de lavere områder. En gammel kilde 
fritlægges.
Der arbejdes med forskellige muligheder 
for at skabe en overdrevsvegetation, som 
på gamle, næringsfattige overdrev. Det kan 
indebære dybdepløjning, udspredning af 
frø fra nærliggende overdrev etc. 

Kreaturgræsning og fugleøer
Hele den sydlige del af projektområdet 
vil blive indhegnet, og skal  fremover af-
græsses med kvæg, som det i dag er tilfæl-
det i det nuværende fuglereservat omkring 
noret. 
Et område nord for færgehavnen vil blive 
indhegnet og afgræsset. I forbindelse 
hermed ryddes en lille del af krattet syd for 
p-pladsen. Anlægget vil ikke give publikum 
ændrede adgangsforhold til stranden, og 

vil ikke ændre læforholdene på p-pladsen. 
I forbindelse med projektet anlægges to 
kunstige fugleøer i noret. Som rævefrit 
område skal de give bl.a. vadefugle større 
ynglesucces.

Fældning og udtynding 
For at det nye overdrev skal få visuel og  
biologisk sammenhæng med det lavere 
areal omkring noret, vil der blive fældet 
træer og en del krat.
I en lille lund bevares den karakteristiske, 
vindblæste profil ed, at man kun fjerner 
nogle store poppeltræer. 

Til glæde for publikum 
I projektområdet anlægges nye vandrestier, 
som giver mulighed for forskellige rund-
ture, hvor besøgende kan nyde en fabel-
agtig udsigt over det varierede landskab. 
Informationstavler opsættes i de to eksis-
terende fugleskjul.
På de to nye fugleøer vil man på tæt hold 
kunne følge årets gang af ynglefugle, 
trækfugle og  overvintrende fugle.

Se detaljer om projektet på:  
www.fuglevaernsfonden.dk

LIFE projekt - ”Genopretning af overdrev ved Bøjden Nor med positiv indflydelse på for altning af sårbar kystlagune” 2010 - 2013. Projektets aktører:

Projektledelse: Faaborg-Midtfyn Kommune.
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