Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor
tirsdag den 31. maj 2005
Tilstede: Birte, Børge, Flemming, Gunnar, Mogens, Per B, Per H, Sebastian og Villy.

Der var afbud fra: Erik og Knud.
Desuden manglede: Anne-Marie, Ebbe og Finn.
………………………………….
Det var koldt og blæsende på denne sidste dag i maj. Temperaturen lå under
10 grader og vinden var frisk til hård fra vest. Vi afholdt derfor mødet i læ
bag skjulet. Gruppen takkes for fint fremmøde i dette barske vejr.
Reservatet tog pænt imod os, idet Villy og Per B aftenen forinden havde
slået stien med Villys buskryddere. Flot arbejde!
Rydning
I april måned afsluttede Hedeselskabet rydningsprojektet langs sydbredden af
Bøjden Nor. Der er ryddet træer og buske på hele strækningen. Flemming
roste resultatet, der fremstår som et langt mere lysåbent område, med
karakter af overdrev. Således har Per B fundet alm. vinterportulak og
mange hulkravede kodrivere i området. Rydningen giver imidlertid fast
arbejde til arbejdsgruppen i de kommende vintersæsoner, da der er behov for
yderligere træfældning, så området bliver endnu mere åbent. På fuglesiden
vil en ynglende rødrygget tornskade være et succeskriterium, men Per B
fortalte, at området allerede virker attraktivt på mange småfugle. Ikke mindst
er de blevet meget lettere at få øje på!
Ny fold nord for færgehavnen
I starten af januar opstod der en mulighed for at starte en afgræsning af
Fugleværnsfondens arealer nord for færgehavnen. Disse har i mange år
henligget uden drift, og mest været brugt som hundeluftningsområde - til stor
gene for fuglelivet. Via et samarbejde med Fyns Amt v. Peter Storkholm og
Fåborg Kommune er det lykkedes at etablere en afgræsning. Projektet er
kommet godt fra start, efter en meget flot indsats fra naturvejleder Leif
Sørensen og Lisbeth Østergaard, Fåborg Kommune. Ikke alene er der opsat

et godt el-hegn, der er også etableret en natursti med låger, bænke og en fin trappe. Herved har
området fået et tiltrængt løft, og der er mulighed for en særdeles dejlig gåtur. Per B viste
gruppen rundt i folden efter mødets afslutning. Kvæget ejes af Jens Larsen fra Millinge.
Oplever I problemer med kreaturerne i folden, kan Jens kontaktes på tlf. 6268 2277 eller
2088 5495.
Nyt hegn
Syd for færgehavnen skal elhegnet renoveres, således at de ryddede flader kan afgræsses. Igen
har Fyns Amt v. Peter Storkholm og Poul Damgaard været yderst behjælpelige. De støtter
således renoveringen af 2/3 af hegnet, mens Fugleværnsfonden betaler resten. Hegnet opsættes
om ca. en måned. Der friholdes et opholdsareal ved skjulet, hvor der kan opsættes et par bænke.
Renovering af fugleskjulet
Skjulet skal sættes i stand, og vi aftalte at afsætte en weekend til dette i juli. Flemming
foretager i samråd med Børge den endelige opmåling og Flemming indkøber de nødvendige
materialer. Per B stiller trillebør til rådighed og Willy har en gasbrænder til tagpappet. Når
træarbejdet er afsluttet, males skjulet med træbeskyttelse. Der er afsat to dage til projektet.
Nyt handicapvenligt skjul
Per B har deltaget i en besigtigelse med tømrer Hans Meilstrup og været med til at udvælge
den helt rigtige placering. Stien fra vejen udbedres, så den kan bruges af kørestolsbrugere,
hvilket betyder, at det sidste stykke opføres som en træbro. En entreprenør fra Fåborg har
entreprisen på bygning af nyt skjul og etablering af stien.
Opsætning af stolper og piktogrammer
Reservatet skal forsynes med nye info-stolper, magen til dem i Tryggelev Nor. Der er tale om et
ensartet design på alle Fugleværnsfondens reservater. I den nye fold nord for færgehavnen kan
piktogrammerne sættes på stolperne til faldlågerne. Børge har en samling piktogrammer fra
Tryggelev Nor. Der er brug for 4-5 "Hund i snor" og 3-4 "FVF med vibelogo". Disse opsættes
så snart som muligt. Børge kontakter Per Bak for nærmere aftale.
Derudover skal der laves et udkast til placering af de øvrige stolper, herunder dem til
"dobbeltpælene" med reservatnavn. Søren fremsender et kort i god målestok til Børge, som
forhåbentlig vil lave et udkast sammen med Per Bak. Når dette forligger bestiller Søren stolper.
Naturpleje - slåning i lavninger
Gunnar spurgte til projektet vedr. slåning af områder tilgroet med tagrør. Per B fortalte, at
det i vinters blev opgivet pga. for høj vandstand. I den nye fold, nord for færgehavnen, findes
mange små lavninger i dag tilgroet med strand-kogleaks eller tagrør. Disse er velegnede til
yngleområder for strandtudser. Som et forsøg slås vegetationen så langt i bund som muligt og
rives sammen med river. Det er vigtigt at rive godt ned i bunden, da mange års tørveopbygning
har udtørret lavningerne. Børge foreslog et samarbejde med Poul fra Tryggelevgruppen, om brug af Ferrari fingerklipperen. Denne vil kunne rydde områder med tagrør.
Tryggelev-gruppen har også en speciel slåmaskine til slåning under vand. Denne kan evt.
anvendes i lavningerne. August vil være et godt tidspunkt at slå disse områder.
Fuglekasser
Vi berørte kort emnet og der var enighed om, at der var tilstrækkeligt med mejsekasser, men at
der med fordel kunne opsættes flere stærekasser inden næste sæson.
2

Kalender:
Lørdag/Søndag den 16./17. juli: Renovering og maling af skjulet
Lørdag den 13. august:

Slåning af lavninger, samt evt. placering af stolper og
påskruning af piktogrammer

Lørdag den 15. oktober:

Program for denne dag endnu ikke fastlagt (evt. nedtagning
af gamle jernskilte)

Torsdag den 24. november:

Møde i arbejdsgruppen - ved Trente Mølle

Referent
Søren
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