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Referat af planlægningsmøde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 18.00 ved Klydeskjulet 
 

Tilstede: Karin, Børge, Gunnar, Mieke, Troels, Else, Per, Jette og så Søren fra sekretariatet. Tak også for 

beklagelige afbud fra flere til henholdsvis Søren og Børge 

Dagsorden:  

1. Nyt fra sekretariatet og fra gruppen 

a. Bl.a. om udvidelse med flere yngleøer og reparation af de nuværende - udskudt til 2022 

b. Penge til Bøjden Nor fra diverse fonde 

2. Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. Se skemaet i sidste referatet 

3. Kommende arbejdsopgaver 

4. Mindegabet 

5. Sten- og jorddiget og stien langs dette, hegnsflyt mv. 

6. Camping mv. på p-pladsen for enden af Dyndkrogvej 

a. Problemets omfang i dette forår? 

7. Afspærring af yngleområdet på nordengene i yngletiden, virker det? 

8. Hjemmeværnets skydninger – efterårets mulige er indsat nedenfor i note. 

9. Åbent Hus-arrangementer i efteråret 

10. Styr på nøglerne 

11. Kalender: datoer for arbejdsdage og næste planlægningsmøde 

12. Evt. 

 

Ad 1) Nyt fra sekretariatet 

Det er længe siden vi sidst har haft planlægningsmøde – et helt et år pga. COVID 19-restriktioner. Dog har 

Søren har haft ad hoc møde med Børge, og vi har holdt linjen varm på tlf. og i mails.  

 

Ad 1 a) Vi har kæmpet med kommunen om tilladelser til udvidelse med flere yngleøer og reparation af de 

nuværende yngleøer. Det projekt har vi pengene hjemme til, men det er desværre udskudt til 2022, fordi 

kommunen og statslige myndigheder skal have grundlaget endeligt på plads ift. Bøjden Nors ”nylige” 

udpegning til også at være EU Fuglebeskyttelsesområde, førend de vurderer på vægtningen imellem hensynet 

til strandenge og noret overfor hensynet til at forbedre forholdene for udpegningsfuglearterne. Emilie har 

bolden og kontakten til kommunen vedrøfende dette projekt. 

 

Ad 1 b) Der er kommet en række fondsmidler ind fra sekretariatets fundraising til en del af de ønsker og behov 

der er ved Bøjden Nor.  

i. 20.000 kr. til rydninger 

ii. 8.000 kr. til bordbænkesæt 

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

dæksler og kegler, buske på overdrevet 

iv. Resten af ønskelisten til reservatet 

Søren og Børge har talt dem igennem, arbejder med priser og hvilke delopgaver, som gruppen kan klare, og 

hvilke opgaver Søren skal have firmaerne til udefra. Vi arbejder videre med det efter mødet og hen over 
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sommeren og reviderer ”ønskelisten”, og sætter i værk på mange af tingene efter yngletiden. 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 det, der er råd til og øremærket nye fondsansøgte penge til. 

 

Ad 1 b iii.) Hvad angår brønde og dræn mv. vil gruppen godt tilbyde at lave det faste midt-efterårs 

oprensningsarbejde, (opgaven er også beskrevet kort i plejeplanen) og dokumentere det udførte med billeder, 

der skal sendes til Søren, som skal sende dem videre til kommune og til naboen, som resultat af besigtigelse og 

afgørelse af vandløbsmyndighedssag i foråret. Der er nu en aftale (kaldet et påbud til de to lodsejere), der skal 

sikre færre skærmydsler og forhold vedrørende vedligehold, reparation og rollefordeling i forhold til nabo-

lodsejer imod syd. Det gælder ikke mindst de fælles fire store dræn-rense brønde, vi har i skel sammen med 

naboen.  

I det omfang gruppen ikke kan få vandet til at løbe godt og dræn og brønde renset op midt i efteråret, 

meddeles det straks til Søren, som indhenter professionel hjælp fra entreprenør med spulevogn, gravemaskine 

mv. Gruppen kan straks indkøbe gode handsker, brøndrenser, skovle og rensebånd til opgaven. Vær 

opmærksom på, at det er meget tungt arbejde at flytte de store brønddæksler, så pas på jer selv og jeres rygge 

og hjælp hinanden to eller tre om hvert dæksel. De små render i bunden af de åbne grøfter skal renses op i ca. 

10 cm bredde, så de netop er smalle og mest selvrensede, da et smalt løb giver mere fart og selvoprensning. 

Udfor udløb fra drænrør til åben grøft skal der renses op. Gruppen skal vurdere behov for at få nøddesten 

leveret til at lægge i render og udfor drænrør. Gruppen kan med fordel tage fat på opgaven i september eller 

oktober lidt afhængig af jordbund, vejr, nedbør i tiden op til arbejdsdagene. 

 

Ad 1 b iv.)   

Ny sti langs noret 

Gruppen diskuterede et tilbagevendende ønske fra dele af gruppen om at få en ny sti langs noret og skrænten 

imellem de to skjul. Stien foreslås udført på marksiden af den eksisterende bevoksning, således at det 

nuværende elhegn langs bevoksningen bibeholdes, og at der etableres et nyt for kvæget ca. 1,5 m fra 

eksisterende.  Gunnar og Søren mener, at det er en dårlig idé, fordi det vil forstyrre fuglelivet her. De vil blive 

skræmt op fra både vandfladen på kystsiden ”under skrænten” og fra højjorden omkring det vandhul som 

ligger her. Der vil blive færre fugle at opleve fra de to skjul tæt på. Andre mener ikke, at fuglene på vandet 

forstyrres i nævneværdig grad ved den foreslåede stihegning og synes, at det skal prøves af, og kun i 

begrænset grad vil forstyrre fuglene ved vandhullerne. Som det er nu, går mange gæster alligevel ad 

kvægsporet ude midt på marken, og forstyrrer på den måde mange flere af engfuglene. (Men det ville dog 

kunne ordnes ved i stedet at flytte på leddene imellem foldene tættere på sten- og jorddiget og væk fra 

vandet). På kystsiden er gruppens erfaringer fra især Klydeskjulet, at fuglene på vandet blot trækker lidt 

længere ud på noret, og når der er faldet ro på, vender de tilbage ganske tæt på. 

Det er fortsat uafklaret, om vi vil gøre det. Det er en ret svær balancering af mere og lettere publikumsadgang 

overfor hensynet til fuglelivet. Søren vender det med resten af sekretariat også. 

 

En ATV til Bøjden?  

Gruppen vil meget gerne have en anden løsning, end at de skal køre helt ned til Sydlangeland for at låne ATV 

og brakpudser derfra. Et lån én gang indebærer for nuværende, at to frivillige i hver deres bil og med to 

trailere skal på lang kørsel til og fra Tryggelev Nor. Det bliver til fire længere køreture ture med to biler hver 

gang, der lånes. I alt bliver det til ca. 4 x 2 x 2,5 timers køretid og ca. 620 km. Det går der rigtig meget tid med.  
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Gruppen bruger tillige meget tid med at komme ud i selve reservatet med værktøjer fra grejrummet hos 

Mieke. I dag bruges en af gruppens private personbiler, og som jævnligt kører fast derude, og der for skal 

slæbes fri af lokal bonde. Gruppen foreslår derfor, at den gamle og for lille ATV ved Tryggelev Nor kommer på 

”pension” i Bøjden Nor gruppen, når ny skal indkøbes dér, og at der indkøbes en lille brugt billig trailer til den 

gamle ATV. Gruppen har en billig trailer ”på hånden”. Gruppen syntes, at de laver rigtig meget arbejde for 

fonden, som vel sparer fonden for ret mange penge både her og i reservaterne på Sydlangeland og er derfor af 

den opfattelse, at der på dette grundlag bør kunne være plads til køb af det nødvendige grej (her en ATV og 

brugt trailer ”på pension”) for gruppen her. 

Kontaktpersonen gjorde pænt opmærksom på, at om fem år er ca. 55 % af arbejdsstyrken over 75 år, 1/5-del 

vil være over 65 år, 1/5-del vil være over 60 år, og kun 5 % vil være under 60 år, hvis altså alle stadig er i live og 

er aktive i gruppen. En ”investering” i den pensionerede ATV fra Sydlangeland til transport af grej vil gøre det 

nemmere for de ældste at være med og derved måske forlænge deres frivillige ”arbejdsliv” i reservatet til 

glæde for FVF og gavn for fuglene.  

Søren har noteret det berettede og ønsket med hjem og melder tilbage. 

 

FVF har også for 1½ år siden spurgt kommunen skriftligt til, hvordan de forholder sig til Mindegabet, og norets 

miljømæssige tilstand samt til vandstanden og dets betydning for norets naturmæssige kvalitet. Kommunen 

har så siden meldt tilbage mundtligt, at den afventer med at svare, til der er en endelig afklaring på 

udpegningen af Bøjden Nor til EU-fuglebeskyttelsesområde, så det ikke alene er en stribe naturtyper (ni stk. 

herunder strandenge og kystlagune), men også de nyere udpegningsarter (når Bøjden Nor er blevet EU- 

fuglebeskyttelsesområde): bjergand, klyde og havterne – som så også skal lægges til grund for deres vurdering. 

Det har således desværre lange udsigter at få et svar, og vi rykker for det. Vi har tillige presset på kommunen 

for at få ordnet de to vandstandsmålerpæle, som de stadig ikke har fået ordnet. Søren rykker dem igen. 

 

Ad 2) og ad 3) Udførte og kommende arbejdsopgaver: 

Se først de tilbagevendende opgaver i skemaet sidst i referatet. 

 

Udførte:  

- Flere låger er efterset og flere er blevet repareret. Klaplåge ved øst p-pladsen er fjernet helt, og 

hegnstråden er forlænget /flyttet 

- Ved Bjergandeskjulet er der påbegyndt udbedring af diverse ting. Tagreparationen, herunder skader 

på vindskeder og nyt tagpap, er færdiggjort. Reparation af vinduer fortsættes. 

- Hegnsafskærmningen ved Bjergandeskjulet er rådnet op og er helt færdig. Enten skal der et nyt 2 x 7 

meter hegn op igen, eller der skal plantes fx hasler og pil. Gruppen vælger en passende løsning. Tilbud 

på materialer ligger hos Søren. 

- I reservatets nordvestlige hjørne er passagen igennem kratbevoksningen på nordstien blevet beskåret 

og tyndet godt ud. 

- Brombærrydningsarbejdet er fortsat mange steder; blandt andet i lunden, ved sti til Klydeskjulet, ved 

hasselhegn og ind i køernes område langs hegnet fra ved indgang til Klydeskjulet. 

- Der er skåret ned i opvækst af tjørn, slåen og roser fra Bjergandeskjulet til Hejreskoven, så det nu 

fremstår som mindre ”øer” af krat, og kvæget derved lettere kan æde af dem fra alle sider. Opgaven 

kan fortsættes. Også gerne med 2 - 3 meter brede ”kospor” igennem store krat.  

- Der er i vinters tyndet ud i Hejreskoven, som forberedelse til at gruppen opsætter skalleslugerkasser.  
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- De to gamle EU LIFE-plancher kan efterhånden tages ned, da de er ved at være grimme og udtjente (er 

det gjort?) 

- Stien (det nye forløb) langs sten- og jorddiget er slået med brakpudser og ATV hentet fra Tryggelev 

Nor. Det tog ca. tre dage. 

- Piktogrammerne på pæle langs kysten er udskiftet 

 

Yderligere udførte og kommende opgaver udover de ovennævnte - se skemaet til sidst i referatet. 

 

Der blev spurgt ind til insektvoldene ved den ene p-plads. Søren svarede, at gruppen jo udfører rigtig mange 

andre opgaver, så det er kun, hvis der også er tid og overskud til dette. Det kan indhentes igen i senere år. 

Vær opmærksom på, at der fyldes op med foldere. Ansvaret herfor er overgået til Mieke, som der skal 

afleveres og sendes til. Der er normalt flere på lager hos Børge på et DOF-lager, men efter denne heftige 

sommer er dette lager nu også tømt. 

 

Ad 4) Mindegabet 

Gruppen gør opmærksom på, at Mindegabet lukkes med sten af borgere, der vil gå tørskoet over. Gruppen 

ønsker, at Mindegabet skal graves bredere end den ene meter, som Millinge har gravet i år. Det lukker sig for 

nemt igen. Klyde- og vibeunger er druknet på grund af for høj vandstand i noret her i foråret ´21. 

Det er et tilbagevendende problem med dette dynamiske og lille udløb. Det blev renset op i foråret, men nok 

for sent. Målsætningen er det sker én gang årligt og tættest muligt på og lige før 1. april, som beskrevet i 

plejeplanen. Fonden har stadig en ubesvaret henvendelse liggende hos kommunen, der påpeger, at det reelt 

er deres ansvar, at denne oprensning sker, således at de kan sikre udpegningsarterne klydes og havternes 

ynglelokaliteter. Det er kommunen nemlig formelt forpligtet på af Natura 2000 handleplan mv. Hidtil har 

Fugleværnsfonden dog af lutter nødvendighed og selvsagt af hensyn til de ynglende vade- engfugle stået for 

det og afholdt udgiften for kommunen. 

 

Ad 5) Sten- og jorddiget og stien langs dette og hegnsflyt mv. 

Der køres desværre i bil ind af vandrestien langs diget langs sydsiden af reservatet. Mieke har haft en 

ubehagelig kontrovers med to jægere, der i skumringen kørte ind i reservatet i mørklagt bil. De var truende og 

tog hendes mobil fra hende, og smed den ind på en mark. Også en kvægholder er kørt ind ad stien. Der er 

forsøgsvist spærret af med en midlertidig hegnsløsning. Dette problem løses, når hegnsflyttet her er på plads. 

Evt. skal vejviser pæl ved syd-hjørnet flyttes ind, så det spærrer og gør adgangen til stien for smal til et køretøj. 

 

Vi afventer egentlig fortsat, at Kulturarvsstyrelsen kommer på deres længe lovede besigtigelse af sten- og 

jorddiget. Derfor har det videre arbejde med at flytte hegnet, klaplåger og selve stien en to – tre meter ind til 

sten- og jorddiget desværre meget længe stået stille. Vi vil ikke længere afvente, at eller om de kommer, og 

går derfor nu i gang igen med de sidste faser i stiflyttet, som vil gavne sten- og jorddiget og dets lys- og 

varmekrævende arter. På landmandens side køres desværre alt for tæt på sten- og jorddiget, og de to meters 

afstandskrav overholdes ikke, og det nedbrydes langsomt fra landbrugssiden. 

Hegnsflyttet er et uafsluttet projekt, vi er blevet overladt fra tidligere. Gruppen har været i gang med at afrette 

jorden og slå den høje vegetation ned samt fjerne store sten, ujævne jordbunker og huller på og nede i selve 

stien, men der skal en del mere til, førend at det nye forskudte stiforløb er godt nok til, at stien kan flyttes, og 

den kan holdes med jævnlig græsslåning. Gruppen vil godt tage en tørn mere. Gruppen oplyser samtidig, at 

der skal gøres noget mere ved det meget ujævne underlag. Det er kommet for en dag, at denne nødvendige  
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genopretning af stiunderlaget ikke kan klares af gruppen med brakpudser og ATV lånt fra Tryggelev Nor og 

med skovle og spader. Gruppen fortæller, at et læs stigrus er nødvendigt og vil kunne fyldes i de mange af de 

dybe huller, der er forårsaget af det voldsomme jordarbejde i den meget ler-rige undergrund. Søren mener, at 

arbejdet er dårligt udført af den entreprenør, som en tidligere kontaktperson havde snor i og skulle have styret 

helt tæt på opgaven her. Leret er så hårdt, at gruppen har meget vanskeligt ved at grave toppe af og fylde i 

dybe huller. Der skal kraftigere maskinel til på dele af dette ca. 1100 m lange stykke sti. Gruppen frygter, at 

fordi hullerne er så store og dybe, at der er en stor risiko for, at nogen af vores gæster en dag snubler og 

brækker en fod/ankel/ben. Hullerne er meget vanskelige at se, når græs og urter gror op. Et stort læs på ca. 15 

m3 grus vil afhjælpe de værste ujævnheder på den sydligste halvdel af stien fra indgangen på Dyndkrogvej. Det 

vil være en stor fordel at udføre arbejdet, medens undergrunden er nogenlunde tør og farbar. Alternativt 

kunne man dybdefræse stien ned til ca. 40-45 cm, og derpå vibrere/tromle hele stien for en jævn og plan 

overflade. Men det kan have store konsekvenser for det lidt ustabile stendige og er selvsagt væsentligt dyrere. 

Søren kigger på det, finder priser og en løsning. Dette skal også være på plads førend hegnet og dermed stien 

her overhovedet kan flyttes. 

 

Søren har indhentet priser på selve hegnsflyttet, og Kristian har søgt penge til det, som nu endelig er her. Det 

1,1 km lange hegn og klaplåger og strømunderføringer skal flyttes efter yngletiden, og efter afgræsningen er 

overstået her i efteråret. Der skal dertil indsættes et nyt led, så arbejdsgruppen kan komme ud og ind af folden 

ved lunden/Dyndkrogvej. Den nordligste klaplåge af de tre klaplåger på dette sti- og hegnsstræk (den ud for 

fangfolden) bortfalder og tages ned af gruppen og genanvendes ved reparation af andre klaplåger. Der skal i 

forbindelse med flytning af hegn også forlænges noget underføring mv.  

Søren og Emilie tager dette videre og gennemfører, når græsningssæsonen er afsluttet og dyrene taget hjem. 

 

Ad 6) Camping mv. på p-plads for enden af Dyndkrogvej 

Der er færre autocampere og campingvogne i år, men det er egentligt værre, for folk er mere aggressive og 

hævder hårdnakket, de har ret til at campere her, og at det er et offentligt areal.  

Gruppen ønsker, at der opsættes skilte, der tydeligt angiver, at det er et privat område, og at der opsættes 

skilt med ”husregler” for området, fx som ved de private skove. Der skal sættes et stort ”Privat p-skilt” i 

sort/hvidt op og med anførsel af tidsbegrænsning for ophold på p-pladsen, så ophold er tilladt i dagtimerne fra 

kl. 6 - 22. Gruppen, især Mieke, er træt af at kæmpe med campisterne og alle deres efterladenskaber, især 

efter de har forrettet deres nødtørft. Søren understregede igen, at man ikke skal komme i verbale konflikter 

med folkene her, men få dem til at ringe til ham, og ellers blot oplyse dem om reglerne uden at indgå i 

diskussioner. Gruppen fortæller i øvrigt også, at autocamperne parkerer og camperer på den anden af vores p-

pladser, hvorfor en tilsvarende skiltning her også ville være på sin plads. Gruppen ønsker, der også kommer 

advarsel på/ved p-skiltene om udstedelse af afgift (en ”p-bøde”) ved overtrædelse. 

Søren tager det med hjem, adviserer kommunen og melder tilbage, når det er bestilt p-skilt mv.  

 

Ad 7) Afspærringen af yngleområdet på nordengene i yngletiden, virker det? 

Ja det virker, hærværket er blevet begrænset noget, efter der er sat gode låse og kæder på samt opsat skilte. 

Der har dog været hærværk mod to skilte i år. Det tager ikke lang tid at montere/demontere, de skilte vi 

bruger nu. Metalskilte mangler fortsat. Søren tager det videre til Allan. Metalskilte kan dog nok undværes. 
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Ad 8) Hjemmeværnets skyderier 

Af skydningerne det næste halve år er kun tre skydninger lagt i forsvarets kalender: 11. september, 9. oktober 

og 13. november alle kl. 9 - 16. Gruppen bør også selv se efter nye skydninger her:  

 

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

Der flg. mulige skydedage i resten af 2021:  1 sep. 2021 - 30 apr. 2022. Hverdage ugentligt i tidsrummet mandag-fredag 

kl. 0700 - 2100 og lørdag kl. 0900 - 1600. Søndage kl. 0900 – 1300. 10 søndage kl. 0900 – 1500. 4 weekendstævner (8 

dage med skydning, fordelt over højst 4 weekender) på lørdage kl. 0900 - 2000 og søndage 0900 - 1800.  Det samlede 

antal søndage med skydning, må ikke overstige 10. Der må højst skydes 62 dage, pr. kalenderår. Der må højst skydes 

452 timer, pr. kalenderår. Der plejer at være en ca. 4-8 skydedage per halvår. 

Der er dog typisk langt færre skydedage ved Bøjden Nor end forsvar og hjemmeværnet må. 

 

Ad 9. Åbent Hus-arrangementer i efteråret. Se kalender indsat nedenfor. 

 

Ad 10. Styr på nøglerne. 

Alle nøgler i reservatet til klap-kvæglåger mv. er de samme som til Tryggelev Nor. Kun depotrum og lade hos 

Inga har en anden nøgle. Kvægholdere har fået nøgle udleveret. Børge holder styr på nøglerne. 

 

Ad 11. Datoer for næste arbejdsdage og næste møde. 

Se oversigten nedenfor 

 

Ad 12 Evt. 

Vi kom også omkring de forskellige andre forstyrrelser, der er i området.  

- Der køres i bil ud på stranden ved havnen. Gruppen efterspørger, at der lægges store sten på 

strandstykket, så biler ikke kan køre langt ind på stranden. Søren afsøger mulighederne med 

kommunen, da stranden her (lige syd for havnen) fungerer som en uofficiel men ret anvendt 

badestrand. 

- Der påpeges et problem vedrørende slåning og stien fra nordøst-hjørnet af reservatet tættest på 

Bøjden By og ned imod husene ”på” reservatsiden ca. 350 meter ned af øststien. Det er svært at holde 

for Mieke, som ellers slår store dele af stinettet, og det giver konflikt med de to naboer, der syntes at 

være i gang med at inddrage stadig mere af vores sti-areal ind i deres have (en måske 6 - 800 m2 pt.). 

Gruppen fortæller, at folk alligevel ofte går på og langs asfaltvejen i stedet for nede på stien. Måske 

skulle sekretariatet overveje enten at sløjfe stien her og flytte hegnet op til diget i stedet eller få 

afmærket matrikelskel-grænse og sti bedre omkring de to huse. Ved at sløjfe en del af stinettet og 

rykke hegnet længere ud imod vejen fås i tillæg mindre arbejde med slåning og rydning udenfor det 

nuværende hegn. Søren vender løsninger med Emilie, Allan og Kristian i sekretariatet.  

- Der er folk, som telter i skovbrynet ved Dyndkrogvejs p-pladsen.  

- Der smides fortsat affald her, og folk skider i skoven. 

- Løse hunde på stranden ses ofte og også enkelte inde i selve reservatet, og det er et fortsat problem. 

En borger fra Bøjden Nor går tur med løs hund tværs igennem reservatet og vedkommende hævder 

fortsat, at det er hendes ret.  

 

Gruppen fortæller også, at der er øget aktivitet fra de stærke interessenter, der arbejder for en Als-Bøjden bro, 

og ønsker fondens opmærksomhed på dette, da en bro og den tilhørende motorvej over Horneland kan 

komme meget tæt på reservatet, og ødelægge meget her. 

https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/bojden-skydebane/
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Se også skemaet længere nede med de faste opgaver. 

 

Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2021, se også teksten 

HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen. 

 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Forår 
2021 

Sommer 
2021 

Efterår 
2021 

Faste opgaver:     

Rydde omkring skjulene  Gjort 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 

Gjort 
 

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 

Gjort X X 

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

Gunnar Gjort 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  OBS:  
 

NYT:  
X 

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

Gruppen kigger på behovet X 
 

X X 

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

-   

Rosa rugosa på stranden og ved færgebygning. 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 

ingen 
tilbage 

Hold øje 
med 
gen-

vækst 

 

NY: Brombærrydninger i skræntskoven og ved 
Hejreskoven 

 Gjort X x 

Strandvolde og strandenge – opskyllet affald 
indsamles. Forår 

 Gjort   

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

Se datoer i turfolder og på 
arket på sidste side 

Gjort   

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

Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. 
Efter behov 

På arbejdsdage ?   

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

På arbejdsdage X  X  X 

Eftersyn af faldlåger. Forår. Der er forsat behov for 
at efterfylde med noget jord omkring stolperne 
 

På arbejdsdage X ?   
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Vedligehold og reparation af handicapvenlig 
bræddegangbro ned til Klydeskjulet 

Der udestår en stor 
renovering her, penge skal 
findes 

X X  

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’s 
overvågningskorps  

X  X X 

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  
stendiger bliver sparet og hjulet 

Indsatsen er under meget 
markant udvidelse. Hegns og 
stiflyt, bænke mv. og den 
nye stis underlag har forrang 

 
X 

 
X  

 

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

Meld endelig ind til Søren Gjort X x 

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

VIGTIGT – Nej for de virker 
ikke 

X   

Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT X X X 

Vurdere behov for at rydde opvækst på fugleøer, 
og erosionssikring 

Hold øje og tag fat, hvis det 
trænger 

X Ryddes 
af om 
vinteren 
+ evt. i 
august 

X 

 

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 (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 efterår 2021 - skriv datoerne i din kalender 

 

 

Dato:     Aktivitet: 

 

Lørdag 7. august     Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Lørdag 14. august    Åbent Tårn kl. 10-15 

 

Lørdag 4. september    Åbent Tårn kl. 10-15 

 

Søndag 12. september   Naturens Dag /Fjordens Dag Klintebjerg Havn kl. 7-17 

 

Lørdag 25. september   Åbent Tårn kl. 10-15 

 

Lørdag 2. oktober   Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Tirsdag 26. oktober  Planlægningsmøde kl. 18 hos Mieke, Sønderhjørnevej 2, 

Bøjden  

 

Lørdag 30. oktober    Arbejdsdag – fra kl. 9 

 

Lørdag 13. november    Måske en ekstra arbejdsdag – fra kl. 9 (aftales 30/10) 

 

Børge og Karin indkalder til alle arbejdsdage 


