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Afrapportering af Kick-off workshop 
 
Workshoppen blev holdt efter nedenstående dagsorden 
 
1) Kl.   9.45  Velkomst og besigtigelse af projektområdet - vi mødes  

på P-pladsen for enden af Dyndkrogvej - jf. vedlagte kort. 
 
2) Kl. 11.00  Møde "indoor" på Lundsgaard i Horne: Søren Lundsvej 20, Horne, 5600 Faaborg  
 
3) Kl. 11.10  Præsentation af projektets tiltag og baggrund for workshoppen v/Claus Paludan 
 
4) Kl. 11.40  Præsentation af LIFE overdrevsprojekt v/Annette Strøm Jacobsen, SNS 
 
5) Kl. 12.00  Frokost  
 
6) Kl. 12.45 Tiltag rettet mod strandtudse - optimal placering af vandhuller – hvordan 

genoprettes eksisterende vandhuller ?. 
 
7) Kl. 13.30  Tiltag rettet mod udvikling af overdrev (6210) på tidligere landbrugsjord 
 
8) Kl. 14.45  Kaffepause 
 
9) Kl. 15.00  Opsummering og anbefalinger 
 
10) Kl. 16.00  Workshoppen slutter 

 
 
I workshoppen deltog følgende:  
 
Navn Tilhørsforhold E-mail 
Annitta Svendsen Skov- og Naturstyrelsen ansve@sns.dk 

Annette Strøm Jacobsen Skov- og Naturstyrelsen ansja@sns.dk 

Børge Rasmussen DOF Br.sandhus@rasmussen.tdcadsl.dk 

Erik Vinther Miljøcenter Odense ervin@ode.mim.dk 

Kurt Due Johansen DN fjordkurt@sedennet.dk 

Lisbeth Ravn DN gramstrup@forum.dk 

Helle Hjorth Fugleværnsfonden helle@hjorth-freelance.dk 

Lars Briggs Amphi Consult lb@amphi.dk 

Søren Rasmussen Skov- og Naturstyrelsen sra@sns.dk 

Søren F. Hansen Fugleværnsfonden Soren.hansen@dof.dk 

Kasper Nowack Faaborg-Midtfyn Kommune kanow@faaborgmidtfyn.dk 

Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Kommune cpalu@faaborgmidtfyn.dk 

 
 



Ad 1) Projektområdet ved Bøjden Nor blev besigtiget som introduktion til workshoppen. LIFE 
projektet blev kort præsenteret med afsæt i aktuelle problemstillinger som er synlige i området og 
som projektet fokuserer på: fragmentering af naturområder, tilgroning, erosion og unaturlig 
hydrologi.  
 
Ad 2) –  
 
Ad 3) LIFE projektet blev kort præsenteret i forhold til den aftale der er indgået mellem EU og 
Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder partnere, økonomi og projekttiltag. Projektet har fokus på at 
genskabe overdrev (naturtype 6210) samt forbedre de natur- og miljømæssige forhold i selve 
Bøjden Nor. Derudover vil projekt fokusere på sikring af levesteder for Strandtudse.  
 
Ad 4) LIFE Overdrev II projektet blev præsenteret af Skov- og Naturstyrelsen. I dette projektet vil 
forskellige metoder finde anvendelse til genopretning af overdrev på en række lokaliteter. Ethvert 
område har bestemte forudsætninger som f.eks. tidligere drift, jordbundsforhold og tilgroning som 
vil være afgørende for valg af genopretningsmetode. I forhold til projektet ved Bøjden Nor er det 
særlig problemstillinger omkring genopretning af overdrev på tidligere omdriftsjord der er 
interessant. Der er lignende arealer ved Røsnæs på Vestsjælland som er udlagt til overdrev for nogle 
år siden. En metode til at sikre opvækst af karakteristiske plantearter kan være at tilføre 
genopretningsområdet frø fra et nærliggende overdrev. I langt de fleste tilfælde vil dette være at 
foretrække frem for at tilså arealerne med eng- eller kulturgræsser. De introducerede græsser kan 
blive meget dominerende og derved fungere som barriere for opvækst af de karakteristiske 
overdrevsplanter. 
 
Ad 5) –  
 
Ad 6) I forhold til Strandtudse indebærer projektet, at der skal etableres nye vandhuller samt ske 
genopretning af eksisterende vandhuller.  
 
På grundlag af workshoppens diskussioner fremhæves følgende om tiltag rettet mod Strandtudse:  
 

- der bør etableres nye vandhuller forholdsvis tæt på eksisterende bestande, 
- vandhullerne skal være lavvandede (ca. 0,3 m) og helst mellem 1.000 til 1.500 m2 store. Det 

er vigtigt at sikre så rent vand som muligt i vandhullerne, 
- udover vandhuller bør der også fokuseres på fourageringssteder og overvinteringssteder. 

Strandtudsen foruragerer på tørre overdrev og det vil være optimalt at etablere sådanne 
steder indenfor projektområdet – f.eks. ved at afgrave muldlaget på mindre områder og evt. 
udlægge sand. Forinden undersøges det via den nuværende ejer om der findes særlige 
sandede områder. Overvinteringssteder kan sikres ved at udlægge ”stendiger” med sand 
mellem stenene. Der er allerede et stendige ved projektområdets sydlige grænse som vil 
kunne blive et vigtigt overvinteringssted. Disse aktiviteter kan medføre ”added value” til 
projektet.  Man bør undersøge muligheden for at inddrage diget i projektområdet med en 
bufferzone på 10 til 15 meters bredde på den nordlige side af diget. Herved sikres en 
dyrkningsfrizone til gavn for plante- og dyrelivet, som er knyttet til diget. Denne zone vil 
også kunne anvendes som sti,  

- ved oprensning/udvidelse af eksisterende vandhuller på strandengen skal det gøres med 
forsigtighed, så vandhullerne ikke efterfølgende bliver for salte. Alternativt kan 
græsningstrykket øges så oprensning undgås,  



- i foråret 2011 bør der udføres overvågning for at lokalisere bestanden og planlægge 
etablering af nye vandhuller herefter. Der bør også være opmærksomhed på andre tudser, 
herunder Grønbroget Tudse, som er registreret ved noret 

 
Ad 7) I forhold til genopretning af overdrev (6210) indebærer projektet, at ca. 25 ha omdriftsjord 
tages ud af drift og ekstensiveres.  
 
På grundlag af workshoppens diskussioner fremhæves følgende om tiltag rettet mod genopretning 
af overdrevsvegetation:  
 

- de intensive landbrugsarealer, der tages ud af omdrift, har højst sandsynligt et højt 
næringsstofindhold og der bør udføres jordbundsundersøgelser af N, P, pH, Ca. 
Analyseresultaterne kan give et indtryk af hvor lang tid der vil gå inden 
næringsstoftilgængeligheden bliver så lav, at naturlige overdrevsplanter vil etablere sig, 

- de intensive landbrugsarealer skal udpines for næringsstoffer inden et naturligt overdrev kan 
etablere sig, 

- udpinning af jordbunden vil optimalt ske ved at tage afgrøder (uden gødskning) i flere år 
inden arealet ekstensiveres helt. I Bøjden Nor projektet er dette tidsrum ikke til rådighed og 
udpining foreslås gennemført ved ikke at gødske omdriftsjorden i 2011 og tage en afgrøde 
med så stor næringsoptagelse som muligt (f.eks. majs) ved høst i 2011,  

- når den sidste afgrøde er høstet kan arealer dybdepløjes, så mineraljorden vendes op og evt. 
harves,  

- efter sidste høst bør der ikke ske udsåning af enggræsser. Der er dårlige erfaringer med 
udsåning af græs, da de naturlige planter får vanskeligt ved at etablere sig. Det er langt bedre 
at planterne naturligt indfinder sig,  

- med henblik på at hjælpe overdrevsvegetationen på vej kan det overvejes, at tilføre frø fra 
høstede overdrevsplanter fra et nærliggende overdrev.  

 
Med henblik på fremtidig pleje af det ekstensiverede areal fremhæves at: 

- det ekstensiverede areal bør afgræsses og det kan overvejes om der skal være tale om 
helårsgræsning. Såfremt der vælges helårsgræsning kan lavt liggende arealer afgræsses om 
sommeren og de højere liggende arealer om vinteren,  

- de første år efter ekstensiveringen kan afgræsningen evt. suppleres med slæt for at fjerne 
næringsstoffer, 

- afgræsningen bør også omfatte bredderne af vandhullerne, 
- arealet evt. opdeles i folde m.h.p. at give ro til ynglende fugle om foråret,  
- de kreaturracer der anvendes, vælges med omhu, så plejen bliver optimal. Hereford kvæg,  

skotsk højlandskvæg eller andre ekstensive racer vurderes at vil være de bedst egnede til 
arealerne ved Bøjden Nor.  

 
Ad 8) – 
 
Ad 9) Ovenstående anbefalinger blev kort opsummeret.  
 
Derudover blev det diskuteret, om der foreligger overvågningsdata om udvikling af overdrev fra 
tidligere landbrugsjord. Det gør der i et vist omfang og udvikling mod overdrev går hurtigere på 
sandede jorde end lerede jorde. I indeværende projekt er der afsat midler til overvågning af 
vegetationsudviklingen frem til 2013 i forbindelse med projektets realisering.   



  
Med henblik på at tilføre frø fra overdrevsplanter til det genoprettede overdrev blev det foreslået, at 
der indledes et samarbejde mellem LIFE projekterne for Helnæs Made og Bøjden Nor. I 
Bobakkerne på Helnæs tilstræbes således at høste overdrevsvegetation med efterfølgende 
udspredning ved Bøjden Nor. Dette ”Hø-Event” tænkes gennemført i 2012 og vil bringe ”added-
value” til begge projekter. DN’s lokalkomite for Faaborg-Midtfyn Kommune er indstillet på at 
bidrage med arbejdskraft.  
 
 
Ad 10) Workshoppen sluttede 


