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1. ARBEJDSPLADS 

1.1 Eksisterende forhold 

Det oprindelige fuglereservat i Bøjden Nor, som administreres af Fugleværnsfonden for Karen-

Krieger Fonden, omfatter strandvolden med strandeng syd og nord for Bøjden Færgehavn samt 

en smal bræmme af enge og bevoksede skrænter langs den sydlige bred af Noret. Fra parke-

ringspladsen ved havnen og på vejen til Dyndkrogen er der adgang til reservatet. Derfra har de 

besøgende normalt kun adgang til arealerne til fods enten på strandvolden eller ad en sti langs 

den bevoksede skrænt, der fører til to fugleskjul. Det meste af arealet er udlagt med permanent 

græs, som græsses af løsgående kvæg.   

 

På grundlag af en delvis finansiering fra EU LIFE+Nature er reservatet udvidet med inddragelse af 

de hidtil dyrkede arealer syd og øst for reservatet. I samarbejde med Fugleværnsfonden og Ka-

ren-Krieger Fonden har Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet et projekt med udlægning af små 

vådområder, åbning af dræn, anlæg af vandhuller og nye trampestier som en del af de samlede 

naturforbedringer. Arbejderne udbydes i to entrepriser, Anlægsarbejder og Hegnsentreprisen. 

  

Nærværende SAB omfatter Hegnsentreprisen 

Hegnene opsættes først, når anlæg af stierne og de fleste øvrige arbejder under Anlægsentrepri-

se er afsluttet. 

 

 

1.2 Arbejdspladsforhold og adgangsveje. 

Arbejdsarealerne overdrages i den tilstand som de henligger på licitationsdagen, idet der dog vil 

være udført de fleste af de i Anlægsentreprisen beskrevne arbejder, herunder stierne.  

Hegnsentreprenøren har ikke adgang med maskiner til de eksisterende naturarealer langs Noret 

undtaget for at etablere nyt hegn, hvor Anlægsentreprenøren har fjernet et eksisterende planke-

værk. 

 

Entreprenøren må ved selvsyn orientere sig om de forhold, der kan influere på hans arbejde, idet 

ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil blive afvist. Bevoksninger vil være ryddet, 

hvor der skal opsættes hegn. Såfremt der er bevoksninger eller hegn, hvor der skal opsættes 

hegn, aftales det med tilsynet om bevoksningen skal ryddes eller placeringen af hegnet ændres. 

 

Der må kun benyttes arbejdsarealer inden for projektområdet og adgangsvejene til projektområ-

det. Ved transport af materialer til hegnene skal kørsel ske ad et enkelt spor.  

 

Ved skader uden for det anviste projektområde og adgangsveje har entreprenøren den fulde er-

statningspligt for at planere og retablere græsdækket. 

 

Entreprenøren har ansvaret for og skal bekoste etablering og vedligeholdelse af nødvendig af-

spærring, skiltning m.v. i henhold til gældende lovgivning. 

 

Ved opsætning af hegn langs de nyanlagte stier skal al kørsel og montage af hegn ske på den 

side af hegnet, hvor der ikke er anlagt en ny sti. Skader på stierne skal udbedres til samme til-

stand som udført af anlægsentreprenøren. 



 

HEGNSARBEJDER FOR NATURFORBEDRINGER  

 

 

 

 
 

 

\\Odensefil\sagarkiv\2011\11727016\dok\LD00031-2-HMP.docx 

2 

 

Arbejdsarealerne og transportveje uden for stierne skal ved afleveringen fremstå plane og jævne. 

Sporkøring i terrænet over 0,1 m høje / dybe skal udjævnes inden afleveringen. Der skal ikke sås 

græs på arbejdsveje. 

 

Anvendte adgangsveje, herunder offentlige veje og private fællesveje, retableres så de fremstår i 

samme stand som ved overdragelsen. Nødvendig vedligeholdelse og renholdelse af veje under 

arbejdets udførelse påhviler entreprenøren.   

 

Entreprenøren skal opstille arbejdsskur(e) i henhold til gældende lovgivning, som skal stilles til 

rådighed ved byggemøder. På pladsen stiller bygherren ikke mulighed for tilkobling til el, vand og 

kloak til rådighed.  

 

Udover den faste arbejdsplads kan entreprenøren placere midlertidige skure og toiletvogne inden 

for projektområdet i umiddelbar tilknytning til arbejdsstederne. 

 

Byggepladsområdet skal til en hver tid fremstå ryddeligt. 

 

Det skal i løbet af arbejdsdagen være muligt at komme i telefonisk kontakt med byggepladsen, 

via telefon i skurvogn eller mobiltelefon.  

 

 

1.3 Sikkerhedskoordinering 

Bygherrens forpligtelser i forhold til sikkerhed under arbejdet med hegn, herunder sikkerhedsko-

ordinering og udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed, samt afholdelse af sikkerhedsmøder 

m.m. overdrages af bygherren til nærværende entreprenør, som skal udpege en sikkerhedskoor-

dinator til varetagelse af dette. 

 

 

1.4 Ledninger og kabler 

Ud over forsyninger langs vejene og jordkabel til el-hegnene er bygherren ikke bekendt med led-

ninger i projektområdet. 

 

Entreprenøren skal søge oplysning om ledningernes nøjagtige placering inden nedramning af 

hegnspæle i nærheden af vejene. 

 

 

1.5 Afsætning 

Hegnene afsættes i forhold til skel, veje og diger som beskrevet. Hvor der er tvivl om placeringen 

af skel, skal tilsynet kontaktes. 

 

 

1.6 Jordbundsforhold 

Uden for det oprindelige reservat består jorden i projektområdet af moræneaflejringer. I Lavnin-

gerne er morænen overlejret med tørveholdig jord. Området har været dyrket i omdrift indtil 

2011. 

 

 

1.7 Rydning af træer og buske – Passage af hegn 

Bort set fra mindre rydning ved tilslutning til eksisterende hegn, kan det forudsættes, at det ikke 

vil være nødvendigt at rydde træer og buske for at udføre de beskrevne hegn. 

 

Eksisterende elektriske trådhegn skal fungere under arbejdets udførelse. Da det må påregnes, at 

der er dyr i foldene. 
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2. MATERIALER TIL KVÆGHEGN 

2.1 Generelt 

Entreprisen omfatter levering og opsætning af 900 mm højt kvæghegn med to tråde med alt til-

behør som isolatorer, trådstrammere, hjørnerør, jordkabler mv. og tilslutning til to eksisterende 

strømgivere til et fuldt funktionsdygtigt el-hegn. 

 

 

2.2 Pæle og mellempæle 

Pæle skal udføres af FSC-certificeret Robinie. Pæle og hjørnepæle leveres som fuld- eller halv-

tømmer i dimension og længde, så de kan opfylde funktionskravene. Hjørnepæle og pæle ved lå-

ger og led skal et år efter opspændingen stå lodret eller med en hældning på max 1:20 væk fra 

folden eller trækretningen. Øvrige pæle skal et år efter opspændingen stå lodret eller med en 

hældning på max 1:20. 

 

Den maksimale afstand mellem pæle på lige strækninger er 30 m, men afstanden tilpasses efter 

hegnets retningsændringer og terrænet. 

 

Mellempæle skal udføres af FSC-certificeret isolerende hårdt træ.  Mellempæle skal fastholdes af 

de opspændte tråde og evt. nedrammet i jorden. Største afstand mellem pælene er 10 m. 

 

 

2.3 Tråd 

Hegnstråden leveres som min. 2,5 mm zink-alu behandlet hærdet stål med en belægningstykkel-

se på min. 245 g/m2. 

 

 

2.4 Faldlåger 

Faldlåger udføres af lærk som de eksisterende låger til fugleskjulene. Ved faldlåger føres et jord-

kabel under åbningen og der placeres hjørnestolper på begge sider af lågen. Lågen åbnes ind 

mod folden. 

 

 

2.5 Ledhuller 

Ledhuller udføres med ledhåndtag med galvaniseret fjeder og med jordledning, så leddet kan stå 

åbent uden at afbryde strømmen i hegnet. Der udføres stolpe, øjer el. lignende til fastholdelse af 

ledhåndtagene, når leddet er åbent. Der udføres hjørnestolper i begge sider, ledhullet placeres 

normalt op til et hjørne. 

 

 

2.6 Stållåger 

Stållåger udføres af varmgalvaniserede stålrør med alle beslag og rustfri hængelås. Ved stållågen 

ved markvejen føres et jordkabel under åbningen og der placeres hjørnestolper på begge sider af 

lågen. Lågen åbnes ind mod folden. 
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3. ARBEJDER MED EKSISTERENDE HEGN 

De eksisterende hegn bevares med enkelte ændringer og skal fortsat kunne fungere. Hegnene i 

den sydlige del af Noret forsynes gennem et jordkabel fra en strømkilde placeret på bygningen 

ved færgehavnen. Hegnene i den nordlige del af Noret forsynes gennem et jordkabel fra en 

strømkilde placeret på ejendommen Kalveørevej 10. 

 

Det eksisterende hegn ud for skærmvæggen ændres til et retlinet forløb ved at opsætte et nyt 

kvæghegn i forlængelse af det eksisterende hegn ved siden af skærmvæggen og derefter fjerne 

det eksisterende hegn uden for skærmvæggen. Anlægsentreprenøren har fjernet skærmvæggen, 

når dette arbejde skal udføres.  

 

Det eksisterende hegn syd for Kalveørevej suppleres med et nyt hegn nærmere vejen og med en 

ny sti langs folden mod nord ti vejen vejen. Ca. 30 m af det eksisterende hegn flyttes til kanten 

af stien eller fjernes og erstattes af nyt hegn. 
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4. ARBEJDER MED NYE HEGN 

4.1 Generelt 

Kvæghegnet leveres og opsættes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Hegnet 

afleveres opspændt med tilsluttet spænding og afprøvet, så der er spænding på alle strækninger. 

 

På tegn. 1.03 er hegnene vist med faldlåger, ledhuller og stållåge samt de eksisterende strømgi-

vere. De enkelte strækninger beskrives nedenfor 

 

 

4.2 Eksternt hegn mod syd 

Hegnet placeres 3,0 m fra det eksisterende stendige og ca. 4 m fra skel mod naboen mod syd 

frem til hjørnepælen ved opholdsarealet ved Dyndkrogen 6. Hegnet kan fortsætte retlinet fra 

strækningen med stendiget videre efter stendiget, hvorfor afstanden til skel kan blive lidt større 

end de 4,0 m. I den vestlige del placeres en hjørnestolpe, hvor hegnet drejer for at følge vejen. 

Der skal på strækningen indbygges 2 faldlåger, et ledhul i den vestligste ende mod vejen og en 4 

m bred åbning til en korridor til fugleskjul nr. 2. 

 

 

4.3 Eksternt hegn mod Dyndkrogen 

Hegnet placeres 3,0 m fra kanten af grøften fra hjørnepælen ved Bøjden Landevej mod syd frem 

til hjørnepælen ved opholdsarealet ved Dyndkrogen 6, hvor hegnet går uden om parkerings og 

opholdsarealet til hjørnepælen i hegnet mod syd. 

Der indbygges en 4,0 m stållåge og en faldlåge ved parkerings- og opholdsarealet. 

 

 

4.4 Eksternt hegn mod Bøjden Landevej 

Hegnet placeres 1,0 m fra kanten af grøften fra hjørnepælen ved Dyndkrogen mod vest frem til 

hjørnestolpen i det eksisterende hegn ved engen. 

 

 

4.5 Eksternt hegn om ny fold ved Kalveøre 

Hegnet mod øst placeres 1,0 m fra kanten af den nye sti til stranden med to knækpunkter ved 

tilslutningen til korridoren ved vejen. 

Hegnet mod nord placeres langes bevoksningsgrænsen med et knækpunkt. 

Hegnet mod vest placeres langs skel, men uden for naboens hæk. 

Hegnet mod syd placeres 1,0 m fra kant af vej. 

Der udføres et ledhul i det sydlige hegns østlige ende. Hullets størrelse afpasses, så ledhåndtage-

ne kan nå hegnet i korridoren på den modsatte side af vejen. 

Hegnet forbindes til hegnet syd for vejen med et jordkabel under grusvejen. 

Der udføres et ledhul ud for sporet i det nordlige hegn mod stranden for passage af en traktor. 

 

 

4.6 Nyt eksternt hegn mod Kalveørevej 

Folden syd for Kalveørevej udvides ved at der opsættes et nyt hegn 17 m fra grusvejen fra det 

eksisterende hegn mod øst til en ny sti langs hegnet, som også kan anvendes som korridor for 

kvæget frem til Kalveørevej.  

Hegnet mod vest opsættes ca. 4 m fra skel, så der kan blive en 3 m sti mellem Kalveørevej og 

den eksisterende sti. Ca. 30 m af det eksisterende hegn flyttes til forlængelse af det nye hegn 

med tilslutning til det eksisterende hegn. Fra Kalveørevej til ca. 21 m fra vejen udføres et hegn 

på den vestlige side af stien, så denne del af stien kan anvendes som korridor for kvæget. 

 

Der udføres et ledhul i hegnet mod stien vest for folden ved det nye hegn 17 m fra vejen. Ledhul-

lets størrelse afpasses, så ledhåndtagene kan nå hegnet på den modsatte side af stien og derved 

sætte spænding på hegnet vest for stien. Der udføres ledhåndtag og tråde i den nordlige ende af 

hegnet vest for stien. Ledhåndtagene er normalt fastholdt af kroge på en stolpe i hegnet, men er 

afpasset i længden, så de kan fastgøres til hegnet nord for vejen og dermed sammen med 
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ledhullet i hegnet nord for vejen danne en korridor for kvæget over vejen fra folden syd for vejen 

til folden nord for vejen.  

 

 

4.7 Nyt internt hegn ved markvejen 

I den sydøstlige del af arealet laves en fold ved opsætning af hegn fra faldlågen ved P-pladsen 

mod vest 2,0 m nord for markvejen til en hjørnepæl ved udsigtspunktet, hvor hegnet føres retli-

net til hegnet ved skel i syd, således at den anlagte sti er beliggende i folden på hele stræknin-

gen. 

Der placeres et ledhul i hegnet ved hegnet langs det sydlige skel.  

 

 

4.8 Ny fold i den vestlige del af arealet 

Der udføres en separat fold i den vestlige ende af arealet ved at opsætte hegn fra den vestlige 

hjørnestolpe i det sydlige hegn langs skovbrynet mod nord til et nyt hegn syd for den eksisteren-

de sti til Fugleskjul 1. Folden lukkes med et hegn placeret 1 m øst for stien til Fugleskjul 1 mel-

lem hegnet mod nord og hegnet ved stien langs diget. Hegnet forlænges til kanten af skrænten 

for at hindre utilsigtet færdsel til Fugleskjul 2. 

Der indbygges en faldlåge ved stien fra fugletårnet i hegnet mod nord og mod stien i syd samt et 

ledhul i tværhegnet ved hegnet mod syd. 

 

 

4.9 Korridor til Fugleskjul 2 

Der udføres en 4 m bred korridor omkring stien til Fugleskjul 2 med hegn på begge sider dels fra 

det nye hegn mod syd og dels fra det eksisterende hegn på skrænten mod Noret.  Midt på engen 

efterlades en passage på 4,0 m til kvæg og maskiner. Der udføres faldlåger mod denne passage. 
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5. FANGFOLD 

Der leveres og opstilles en fangfold til kvæg. Det faste hegn kan udføres af 1,7 m høje varmgal-

vaniserede stålelementer eller af Robinie rundtømmer med lægter af halvtømmer. To 3,0 m bre-

de låger udføres af varmgalvaniseret stål. Fangfolden placeres i den interne fold vest for P-

pladsen. 
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6. EVENTUELLE YDELSER 

6.1 Generelt 

De under dette punkt nævnte ydelser vil kun blive anvendt efter ønske og nærmere aftale med 

tilsynet. 

 

Timepriserne anvendes kun, såfremt der ikke i tilbudslisten er enhedspriser på de ønskede mer- / 

eller mindreydelser. 

 

Priserne for pæle og tråd anvendes kun hvor enhedspriserne i afsnit 3 ikke er dækkende. 

 

Mængderne kan variere + 200 % /- 100 %. 
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