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Referat af planlægningsmøde i arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Tirsdag 23. nov. 2021 kl. 18 hos Mieke 
 

Til stede: Karin, Børge, Else, Gunnar, Mieke, Jan Erik, Jette, Per, Per Arne, Troels og Søren.  

Tak for beklagelige afbud. 

 

Mieke havde lavet super lækker aftensmad til os, og vi hyggede og lunede os godt i Bøjden Cottage.  

1000 tak for det. 

 

Inden mødet gennemgik Karin, Børge og Søren ”ønskelisten” og gik en længere besigtigelsestur i den 

sydlige del af reservatet. Vi kom ikke over Mindegabet, da der strømmede så meget vand ind fra havet, at 

det var et stykke over bl.a. højden på Sørens gummistøvler      . En barsk og kold tur i kraftig blæst, lidt regn 

og ikke ligefrem lunt vejr. 

 

Dagsorden:  

 

På programmet står bl.a.: 

 

1. Nyt fra sekretariatet 

2. Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. 

a. Kommende arbejdsopgaver (se gerne referatet fra sidste møde) 

3. Oprensning af drænudløb, brønde mv. 

4. Stendiget og hegnsflytningen 

5. Svar på anmeldelse af ulovligt fiskeri i noret 

6. Nyt om Arnes og Astrids jord, der har været til salg 

7. Nyt om ”ønskelisten” 

8. Grejlisten (vi nåede ikke punktet) 

9. Åbent Hus-arrangementer i 2022 

10. Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde 

11. Evt. 

 

Ad 1) Nyt fra sekretariatet 

Søren fortalte nyt fra sekretariatet, blandt andet om det nu færdige tårn på Nyord Enge. Vores nye kollega 

Stine er startet 1. oktober, og vi har sagt farvel og med tak til Hanne.  

 

Med hensyn til ansøgningen til kommunen om nye yngleøer har Emilie oplyst, at vi har en dialog med 

kommunen. Vi afventer fortsat, at Fuglebeskyttelsesdirektiv-udpegningen af Bøjden Nor implementeres fuldt 

ud i handleplaner og officielle kortværker med videre, førend kommunen kan lægge nye ynglefugleøer og 

dokumentere deres åbenbare gavnlige virkning for udpegningsarterne klyde og havterne. Fsv. den opdaterede 
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basisanalyse (2022-2027) for Bøjden Nor er klyde, havterne og bjergand kommet med. Den kan læses her: 

https://mst.dk/media/194239/n123-basisanalyse-2022-27-boejden-nor.pdf  

Vi fortsætter dialogen med kommunen og regner med, at vi kommer i hus med tilladelser fra kommunen til de 

nye yngleøer i god tid inden næste højsommer, så arbejdet kan komme i gang i eftersommeren 2022. Emilie 

har bolden og kontakten til kommunen fsv. dette projekt. 

 

Allan og Helle er i gang med at designe nye plancher til Bøjden Nor. Hvis det er muligt, ønsker gruppen, at der 

påføres denne infotekst på plancher og i folder: ”Hold Mindegabet åbent” og ”Smid ikke sten i”. På plancher 

og i folder skal der også stå, hvorfor Mindegabet skal holdes åbent: ”Fuglenes æg og unger skal ikke drukne”. 

Dette gives videre til Allan. 

 

Ad 2) Siden sidst 

Gruppen har igen og som vanligt været myreflittige og gennemført en lang række opgaver på deres mindst fire 

arbejdsdage over de sidste fire mdr. Tak for det. Skemaet over faste opgaver, både udførte og kommende, er 

opdateret og ses sidst i referatet. Herunder ses også de opgaver, der er udført udover de faste.  

Der kommer en eller to arbejdsdage mere inden vinteren. 

 

Gruppen har ryddet tjørn og brombær på skrænten og i skræntskoven. Her er et fortsat og tilbagevendende 

stort arbejde med at rydde, så kvæget kan gå rundt og igennem de krat, som vokser sig tættere og bredere 

med tiden. Køerne skal helst kunne gå langs trådhegn og holde det frit for buskopvækst, og de skal kunne gå 

rundt om og igennem krat-øer. Gruppen har tillige repareret, udvidet og flyttet på indtil videre fire klaplåger. 

Det har været tungt arbejde. Der er otte stk. i alt.  

Gruppen har fået lavet kasser til skallesluger, men de er endnu ikke sat op. 

 

Plankeværket ved Bjergandeskjulet udestår.  

 

Der har også været afholdt tre Åbent Tårn-dage/Åbent Skjul-dage: den 14. august, 4. september og 25. 

september, og de har også været aktive på Fjordens Dag (Odense Fjord). Bl.a. Gunnar og Børge fortæller, at 

der har været en ca. 10 personer i snit, men flere i august. 

Gruppen ønsker sig to af Fugleværnsfondens blå vimpler/flag til brug ved Åbent Skjul-arrangementer og vil 

høre, om det kan bevilliges. Flagene skal medvirke til, at folk kan finde vej ved Åbent Skjul-dage og selvsagt 

synliggøre Fugleværnsfonden. 

 

Gruppen fortæller, at to af gruppens buskryddere er udtjente. Gruppen har stadig to, som virker, men der er 

brug for en ny Stihl buskrydder (Hidtil har gruppen haft en Stihl FS 480 – det skal være en ny i cirka samme 

størrelse).  

 

Miekes havetraktor er gået i stykker og har fået en omfattende reparation. Hun bruger den alene til de 5-6 

gange om året, hvor hun slår græsset på stierne (og betales for tre af FVF), og spørger om FVF kan betale for 

reparationen. Søren beder Mieke kontakte Kristian om det.  

 

Børge har også udfordringer med forskellige reparationer på hans egen bil, fordi den i dag er nødt til at blive 

benyttet til at køre grej, værktøjer, materialer ud i reservatet – til der, hvor der skal arbejdes. Så kører hans bil 

fast og skal slæbes ud med hjælp fra for eksempel nabobondes traktor. Årsagen til at Børges egen bil bruges til 

https://mst.dk/media/194239/n123-basisanalyse-2022-27-boejden-nor.pdf
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at køre ud i reservatet er, at det er langt at slæbe værktøjer, materialer og grej, og at gruppen ikke har nogen 

ATV. De kan ikke slæbe alt det grej, der skal med ud i reservatet, uden at blive udmattede inden de 

overhovedet er kommet i gang. Blandt andet de mange brombær rydninger og slåninger langs hegn og stier 

mv. Gruppen bad derfor Søren notere i referatet, at det er dem ret så umotiverende at skulle bruge kræfterne 

på at slæbe ting helt derud, og at de er trætte, inden de kommer i gang. Det gør også, at deres indsatser 

derude bliver af kortere varighed og omfang, end hvis de kunne komme nemmere ud til arbejdsområderne 

med værktøjer, redskaber, grejer mv. 

Gruppens tidligere forslag og fortsatte stærke ønske om at pensionere den lidt lille, halvgamle ATV ved 

Tryggelev og få den herop til Bøjden består og genfremsættes som et meget stærkt ønske fra  

gruppen – i tillæg skal bruges en lille brugt minitrailer (og som de allerede har på hånden).  

Børge fortalte også, at den lille ATV ved Tryggelev, Nørreballe, Salme nor reelt er for lille til opgaverne der, og 

det medfører, at den for ofte går i stykker. Blandt andet fordi den har lille motor og trækkraft til at trække den 

kraftige efterhængte ”klipper”, som der bruges til at slå det lange stinet ved især Nørreballe Nor (2-3 km). Det 

koster mindst 2x2 timer i ekstra tid hver gang den går i stykker.  

 

Gruppen ønsker også at adressere behovet for nye, yngre/stærkere kræfter. I samarbejde og med hjælp fra 

sekretariatet vil gruppen gerne afholde en Åben arbejdsdag, som skal annonceres lokalt, måske også på SoMe 

og fx direkte til DOF Fyn, DN lokalt mv. Deltagere skal melde sig til hos en i gruppen, og der skal være et 

tilmeldningsloft. Annoncen skal have en kort, fængende tekst. Der skal være lidt forplejning på dagen.  

Søren tager det med hjem som en god idé, som Stine og Søren hjælper gruppen med til foråret. Gruppen 

tænker, at den 7. maj kl. 9 er god til dette. Børge og Karin står for det. 

 

Gruppen har tillige brug for 1-2 trillebøre med punkterfrie dæk. 

 

Søren tager alle ønsker og behov med hjem. 

 

Ad 3) Oprensning af drænudløb, brønde mv. 

Gruppen har forsøgt at oprense drænudløb, brønde mv.  (beskrevet i sidste referats punkt 1 b iii), men det har 

vist sig at være er en alt for hård og tung opgave. Søren tager opgaven med hjem og får for eksempel Millinge 

maskinstation til at tage opgaven. Børge ville muligvis gøre et forsøg mere.  

 

Ad 4) Stendiget og hegnsflytningen langs stien 

Kristian har fået pengene hjem til opgaven. Søren får hegnsfirma til at give et bud på opgaven, som skal 

gennemføres inden næste græsningssæson starter, når jordbund mv. er egnet. 

Troels har en kontakt i DN, Elisabeth fra Tarup-Davinde, som gerne vil hjælpe til mht. stendiget. Troels 

kontakter hende, når det bliver tid.  

 

Ad 5) Svar på anmeldelse om ulovligt fiskeri i noret – igen igen 

Igen i år har der været ulovligt ålefiskeri i noret og båd ind over vores jorde, hegnshærværk mv.  

Børge og Mieke har dokumenteret det. Søren har fået dokumentation og anmeldt til Fiskeristyrelsen i august,  

og vi har fået svar fra dem i oktober. 

Fiskeristyrelsen skulle rykkes et par gange. Deres vurdering er, at der ikke er tale om ulovligt fiskeri som sådan. 

De har besigtiget området d. 26/8. De forholder sig ikke til, hvordan fiskerne har fået adgang til Bøjden Nor 

uden at begå noget ulovligt. Denne styrelse forholder sig desværre heller ikke til ålens akut truede status 
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(globalt), at det international anbefales at fritids-fiskeri på ål bør ophøre helt, også i Danmark. Desværre 

ekspederes det som en ”ikke-sag” for dem - igen. Gruppen må meget gerne igen næste år i juli/august holde 

grundigt øje, og så må fonden formentlig skride til politianmeldelse, hvis den ulovlige til tvingen sig af adgang 

til noret over fondens jord og igennem fondens hegn mv. gentages igen igen. 

 

Ad 6) Nyt om Arnes og Astrid jord til salg, og siden jordbytte med nærmeste nabo 

Sagen var oppe på bestyrelsesmødet i efteråret, i øvrigt sammen med en del andre mulige opkøbssager. 

Bestyrelsen har besluttet at prioritere at samle midlerne til en stor mulighed for opkøb af et større/stort 

samlet område i Jylland. Så desværre blev der ikke mulighed for i denne omgang at - ved denne ”omvej” - at 

kunne få byttet til de agerjorde, der ligger nærmest reservatets sydkant. Det er jo nærmeste nabojorde, som jo 

ellers ligger både inden for fredningen, og er en del af Natura 2000-området (og tidligere tillige også en del af 

EU Fuglebeskyttelsesområdet igennem en årrække). Det er konventionelt drevne agerjorde, som i dag belaster 

noret med pæne mængder overskudskvælstof og fosfor fra netop disse jorde og det bagvedliggende 

vandoplands agerjorde igennem deres mange dræn, der løber til noret. 

 

Ad 7) Nyt om ”ønskelisten” 

Kristian har løbende søgt, og der er kommet tilsagn om en række fondsmidler til en del af de ønsker og behov, 

der ved Bøjden Nor i det forløbne år. En række ønsker fra både arbejdsgruppen og Sørens sete 

naturforvaltningsbehov mv. er lagt sammen i en ”ønskeliste”, som vi løbende reviderer og udfører opgaver 

udfra og afhængigt af, om de enkelte poster er dækket ind af fondsmidler. 

i. 20.000 til rydninger 

ii. 8000 til bordebænkesæt 

iii. 36.000 til brønde, dræn, udløb, underløb, oprensning, frahegninger, sikring af 

dæksler og kegler, buske på overdrevet 

iv. Resten af ønskelisten til reservatet 

Søren, Karen og Børge har løbene talt dem igennem, arbejdet med priser og vurderet, hvilke delopgaver som 

gruppen kan klare, og hvilke opgaver Søren skal have firmaer til at løse. De tre arbejder videre med det efter 

mødet og hen over vinteren og reviderer ”ønskelisten”. Mange af tingene sættes i værk inden yngletiden, 

blandt andet hegnsflyt langs sydstien. Der er et separat dokument på denne ønskeliste, som Søren, Børge og 

Karin ser på sammen, og Søren vender med Kristian om, hvilke dele af den der er råd til og øremærket nye 

fondsansøgte penge til. 

 

Hjemmeværnets skyderier 

Skydningerne i 1. halvår 2022: Kun 5 skydninger er lagt i forsvarets kalender: lørdag d. 19. feb., lørdag d. 12. 

& lørdag d. 19. marts, lørdag d. 30. april og søndag d. 29. maj. Alle kl. 9-16. Gruppen kan også se efter nye 

eventuelt tilkommende skydninger her: https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-

syddanmark/bojden-skydebane/  

Derudover gælder som vanligt forsvarets og hjemmeværnets mulige skydninger på hverdage mandag-

fredag kl. 7-21, lørdage kl. 9-16, søndage kl. 9-13. Muligt op til 10 søndage i året kl. 9-15. Muligt op til 4 

weekendstævner (8 dage med skydning, fordelt over højst 4 weekender) på lørdage kl. 9-20 og søndage 9-

18. Det samlede antal søndage med skydning må ikke overstige 10 stk. om året. Der må højst skydes 62 

dage i alt pr. kalenderår, og højst skydes 452 timer pr. kalenderår. OBS: Der er dog typisk langt færre 

skydedage ved Bøjden Nor end forsvar og hjemmeværnet må. Der plejer at være ca. 4-8 skydedage per 

halvår.  

https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/bojden-skydebane/
https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/bojden-skydebane/


 
5 Fugleværnsfonden, 2021 

Referent: Søren Ring               

 

Se også skemaet længere nede med de faste opgaver. 
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Arbejdsopgaver i Bøjden Nor udført i 2021 og til brug for 2022, se også teksten  
 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Forår 
2022 

Sommer 
2022 

Efterår 
2021 

Faste opgaver:     

Rydde omkring skjulene Der må godt tages mere 
opvækst på ydersiden tæt op 
af skjul 

X (X) (X) 

Der slås græs på de korte stiforløb, hvor 
slåmaskinen ikke kan komme samt foran skilte ved 
indgangene. Forår og sommer 

Mieke 3-4 gange årligt med 
maskine og arbejdsgruppen i 
øvrigt med buskryddere og 
evt. le og høriver 

X 
 

 Gjort 

Insektvolde på ny p-plads slås med le/buskrydder. 
Materialet rives af med høriver.  Gerne tæt på 1. 
juli og evt. også i eftersommeren, fx omkring 1. 
september. Kun dele af voldene slås, så en række 
blomsterplanter får en chance. 

Erik har gode forslag til 
hvordan det gøres bedst 
muligt. 

X 
Må 

gerne 
gøres 

Droppet 
pga 

andre 
vigtigere 
opgaver 

Droppe
t pga 
andre 

vigtiger
e 

opgave
r  

Bæk/drænene gennem ”Lunden” oprenses for 
nedfaldne grene og blade. Marts og efter behov 

Gunnar X Gjort  

 
Andre åbnede dræn må også gerne kigges efter for, 
om kvæget har nedtrådt ler, sand i dræn-udløb til 
renderne på højjorden og renses op, og tages 
billeder af det udførte. Efterår og evt. marts og 
efter behov 

Ny kvægholder/Søren og 
også gerne arbejdsgruppen, 
når I kommer forbi 

X  Gruppe
n har 

forsøgt 
men 

det er 
FOR 

tungt 

Der er en løbende opgave med vandhulspleje og 
slåning af opvækst (tidsler, nælder mv), hvor 
maskiner ikke kan komme til 

Gruppen kigger løbende på 
behovet 

X   

Genvækst af popler i ”lunden” om nødvendigt Skønnes ikke nødvendigt pt. 
/ udvalgte ringes 

-X   

Rosa rugosa på stranden og ved færgebygn. Og på 
nordsiden. Genvækst holdes nede, hvis de ikke er 
helt væk endnu 

Der skal holdes øje, og de 
skal tages igen og igen 

Der er 
vist 0,0 
rynket 
rose 

tilbage 

Holdes 
øje med 
genvæks

t 

 

NY: Brombærrydninger i skræntskoven og ved 
hejreskoven 

(Hejreskoven får fred i 
yngletiden (15/3-15/7) 

X X x 

Strandvolde og strandenge – opskyllet affald 
indsamles. Forår 

 X X X 

Der afholdes Åbent Hus i det omfang, gruppen har 
ressourcer dertil 

Se datoer i turfolder og på 
arket på sidste side 

X Gjort Gjort 

Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture Mieke X Gjort Gjort 

Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. 
Efter behov 

På arbejdsdage X ? ? 

Tjek og rengøring af de to skjul.  
Forår og efter behov 

På arbejdsdage  X Gjort Gjort 
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Eftersyn af Klaplåger. Forår.  På arbejdsdage X  Flyttet 
klaplåg

er 

Vedligehold og reparation af handicapvenlig 
bræddegangbro ned til Klydeskjulet 

Der udestå en stor 
renovering her, penge skal 
findes først. 

X -> afvente
r 

Fugleovervågning i henhold til FVF’s kommende 
reviderede fugleovervågningsprogram (gerne inkl. 
flora og fauna fx overdrevsarter og strandtudse) 

Ved til dels Per D. Poulsen og 
til dels ved Leif Kristensen 
som er med i FVF 
overvågningskorpset  

X  Gjort Gjort 

Andre opgaver:     

Stendige ved sydstien. Gruppen havde oprindeligt 
udvalgt et par steder på 2 x 20 m, som årligt renses op 
og hvor engelsød m.fl. karakteristiske arter for sten- 
diger bliver sparet og hjulet 

Indsatsen er under meget 
markant udvidelse 
Hegns og stiflyt og den nye 
stis underlag har dog forrang  

 
X 

Afventer 
hegnsflyt 

Gjort 

Registrere evt. besøgs- og informationsproblemer, 
fx løse hunde i noret, folk uden for stierne mm. 

Meld endelig ind til Søren  Gjort  

Overvåge og aflæse de to vandstandsmålere, 
informere om dette og andre væsentlige 
driftsmangler mm. til Søren i sekretariatet 

VIGTIGT – Nej for de virker 
ikke. Søren skal rykke 
kommunen igen 

X   

Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT X ? ? 

Vurdere behov at rydde opvækst på fugleøer, og 
erosionssikring 

Hold øje og tag fat hvis det 
trænger 

X 

Ryddes 
af om 
vintere
n  

 Planlag
t til 
vinter 
ca. jan. 
2022 

 

N2000 handleplan inklusive plejeplan for Bøjden Nor 2012-2016 findes her: 

 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_L

AV_2.pdf  

Særligt relevant for arbejdsgruppens arbejde er bilag 3 dvs. Plejeplanens (side 49), der rummer tidsplanen for 

de årlige plejeindsatser. Udklippet og indsat herunder. 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_LAV_2.pdf
http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_LAV_2.pdf
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor 
 

Kalender forår 2022 - skriv datoerne i din kalender 

 

 

Dato:     Aktivitet: 

 

Lørdag. 5. februar   Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Søndag d. 13. februar   Åbent skjul kl. 10-14 

 

Lørdag d. 5. marts   Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Søndag d. 27. marts   Åbent skjul kl. 10-14 

 

Lørdag d. 2. april    Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Lørdag d. 7. maj    ”Åben Arbejdsdag” - fra kl. 9 

- med annoncering og mulige ny rekrutter 

 

Søndag d. 8. maj    Åbent skjul kl. 10-14 

 

Lørdag. d. 11. juni   Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Tirsdag d. 14. juni   Planlægningsmøde kl. 17 

 

Søndag d. 28. august    Åbent skjul kl. 10-14 

 

Søndag d. 25. september  Åbent skjul kl. 10-14 

 

 

Børge og Karin indkalder til alle arbejdsdage 


