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Referat af planlægnings- og aftenhyggemøde i  
Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 17.00 hos Mieke og Børge 
 
Til stede: Mieke, Karin, Børge, Gunnar, Troels, Per, Leif, Per Arne, og Thomas og Søren fra 
sekretariatet.  
 

Dagsorden:  
1. Nyt fra sekretariatet og fra gruppen 
2. Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. Vi kigger også på faste opgaver i skemaet  
3. Kommende arbejdsopgaver 
4. Orientering om yngleø-projektet 
5. Status på bl.a.  

a. ATV’en 
b. ’Ønskelisten’, bl.a. ny ansøgning til ANT-fonden vedrørende gangbroen ud til klydeskjulet 
c. Mindegabet, løsningen der kommer og historien i august om de døde fisk 
d. Sten- og jorddiget og stien langs dette, hegnsflyttet mv. 
e. Skallesluger kasser 
f. Og meget andet… 

6. Kalender: datoer for arbejdsdage og næste planlægningsmøde 
7. Evt. 

 
Nogle af os startede med en vandring og fremvisning af reservatet til Thomas. Godt gennemblæste og lidt 
kolde fik vi varmen igen, startede mødet og fik undervejs en fantastisk lækker risotto mv. og siden kaffe og 
skøn kage. 1000 tak Mieke! 
 
Vi startede mødet med en navnerunde.  
 
Ad 1) Nyt fra sekretariatet og gruppen 
Thomas – fondens nye direktør introducerede sig og blev budt velkommen. Søren har haft meget travlt længe 
og har siden april måttet tage en del af en kollegas opgaver, og oveni har han været konstitueret direktør i fire 
måneder fra umiddelbart efter vores sommermøde i juni. Sekretariatet er nu fra 1. november tilbage på fuld 
bemanding. Søren har en del opgaver at samle op på, bl.a. et referat fra vores seneste møde i juni.   
Sekretariatet og Sydlangelands-gruppen har afholdt et velbesøgt og rost fællestræf for alle frivillige i både 
Gulstav Mose, Tryggelev og Salme Nor. Herfra kommer også en artikel til årsskriftet og en YouTube-video med 
et interview med Karin om at være frivillig. Fugleværnsfonden har også påbegyndt produktion og udsendelse 
af en podcast serie: ”Fugl af Glæde”.  
 
Børge (der står for materialeindkøb, sjakbejs- og koordineringsopgaver m.m.) har midlertidigt måtte takke nej 
til opgaver i arbejdsgruppen. Men Karin og Per Arne er sprunget til og har fået de fleste ting til at køre. Karin 
fortalte, at hun trækker sig nu som med-kontaktperson fra gruppen. En del af gruppen har også været med til 
at afvikle arrangementer sammen med DOF’s Ørneklubben. Publikum har bl.a. haft stor glæde af fondens 
svalespil og dertil udstillinger (10-12 stk.) på: Kaleko Mølle, Skovsgård, ved Fjordens dag i Klintebjerg havn, i 
den Romantiske have på Sanderumgård og i Tarup-Davinde. En meget stor og flot indsats fra både DOF Fyn og 
Fugleværnsfonden.  
 
Flere fra gruppen er også med i DOF Fyns store Ø-undersøgelse, bl.a. Leif og Børge. Det er Leif Bischop-Larsen 
og Niles Andersen, som samler og bearbejder projektets mange data. Der er en bog på vej, som der søges 
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penge til udgivelsen af pt. Projektet er en gentagelse af og et genbesøg af de fleste øer og holme (over 100 
stk.) omkring Fyn fra 1970’erne.  
 
Ad 2) Udførte opgaver siden sidst.  
Gruppen har som sædvanlig været flittig og udført alle delopgaver i det faste opgaveskema, og har f.eks. også 
taget insektvolden ved den ”høje” P-plads og fortsat den grundige brombærrydningsindsats. Der er også 
blevet arbejdet med klaplåger og det store hegnsflyt langs sydkanten af reservatet Oma. Og Leif og Gunnar har 
talt og indberettet ynglefugle til DOFbasen. Skemaet er indsat sidst i referatet. 
 
Ad 3) Kommende opgaver. 

- Vi talte om ude på besigtigelsen, hvor gruppen vil fortsætte brombær m.v. rydningerne. Både langs 
hegn på norsiden oppe tæt på lunden ved stien og længere nede/inde af norkysten bl.a. efter 
klydeskjulet og efter bjergandeskjulet.  

- Fonden har lige fået bevilling fra ANT-fonden til materialerne til den store renovering af boardwalken 
ud til klydeskjulet. Det er en stor opgave, der skal klares inden for et år. Børge koordinerer dette 
arbejde og indkøbet. Der skal sikres, at folk – om muligt stadig – kan komme til skjulet imens der 
arbejdes med nedrivning og opsætning af det nye. Børge fortalte, at en del af arbejdet bliver med 
produktion af elementer oppe på gårdspladsen hos dem.  (Også punkt 5b fra dagsordenen). 

- Dertil er der bordebænkesættet til grillpladsen. 
- plankeværket ved bjergandeskjulet.  
- Skalleslugerkasserne som skal sættes op. 
- Og de faste opgaver i skemaet – nederst. 

 
Der er mange større opgaver, og det skal koordineres i gruppen, hvad der gøres hvornår. Søren foreslår, at 
Børge og gruppen får holdt et koordineringsmøde for alle opgaver og arbejdsdage f.eks. i januar, så I får aftalt, 
hvem der kan og vil være med til hvad og hvornår på året. Søren tilbød at komme over, hvis det kan hjælpe jer 
med at komme på plads. Børge sikrer som kontaktperson, at de mange opgaver koordineres. I den første halve 
time af hver arbejdsdag planlægges og koordineres arbejdsdagen i fællesskab, fortæller Børge. 
 
For så vidt det planlagte overløb/underløb fra det lave punkt i den lange sti langs sten- og jorddiget, blev det 
aftalt, at Søren i stedet får en entreprenør til at varetage den opgave.  
 
Ad 4) Orientering om yngleø-projektet 

Projektet er gået igennem hos FMK, og vi har i september endelig fået de nødvendige tilladelser fra 
kommunen. Rambøll er sat til at genberegne pris og måle koter op ude i noret. Opgaven er planlagt 
gennemført næste sensommer.  
 
Ad 5 a) ATV’en 
Den nye ATV til Tryggelev står her og skal derned. Den gamle ATV, der skal til Bøjden, bliver hentet af Børge og 
co. Den lille brugte minitrailer, som gruppen har på hånden, skal indkøbes.  
 
Ad 5 c) Mindegabet, løsningen der kommer og historien i august om de døde fisk 
Søren orienterede om historien i Fyns Stiftstidende om de døde fisk og den løsning for vandudløb og indløb, 
som FMK har lovet at ville gennemføre næste år på deres jord i det nordøstlige hjørne af den nordlige del af 
noret. Det vil løse problemet med vandudskiftning til noret, og oprensning af norets Mindegab skal så ikke 
længere foregå mere end en gang, mere umiddelbart omkring 1. april 2023. FMK ønsker, og N2000 handleplan 
for området tilsiger også, at kystdynamikken skal være fri her ved noret, og tilbagevende oprensning af 
Mindegabet er ikke planen.  
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Vi fik vendt de øvrige underpunkter under punkt 5 også.  
 
Ad 6) Kalender: datoer for arbejdsdage og næste planlægningsmøde 

Se oversigten længere nede.  
 
Ad 7) Evt.  
 
Der blev spurgt ind til de ting, som er i stykker ved Bøjden Nor-udstillingen i færgebygningen. Søren og Thomas 
har også konstateret det i dag, og vi giver Allan besked.  
 
Det store gravandeæg på legepladsen er løst. Børge og Per Havlit talte om, hvordan det kan løses og vil se på 
en løsning. Der skal støbes noget inde under det.  
 
Søren noterede gruppens andre tøjønsker, efter at nogle fik det de skulle bruge ved ”udleveringsboden” på 
fællestræffet. Sekretariatet sender tøjet. 
 
Der er et ledhul, som PitHegn har lavet, der er placeret forkert i forhold til tegning og opdraget. Det skal flyttes 
til rette sted, da man ikke kan køre særligt nemt ind som det er nu, undervogn på bil kan komme til skade og 
det er lige i en lavning, det er lavet. Søren taler med PitHegn.  
 
Mvh Søren 
-- 
Husk at være OBS på Hjemmeværnets skyderier 
Skydningerne næste halve år er ikke fremlagt fra forsvaret endnu. Gruppen bør også selv se efter nye 
skydninger her:  
 
https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/bojden-skydebane/  
Der flg. mulige skydedage i 2023 er så vidt vides fortsat: 
Hverdage ugentligt i tidsrummet mandag-fredag kl. 0700 - 2100 og lørdag kl. 0900 - 1600. Søndage kl. 0900 – 1300.  
Maksimalt: 10 søndage kl. 0900 – 1500. Maksimalt 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 dog 
at ligge på en ca. 4-8 skydedage per halvår. Så der er typisk langt færre skydedage ved Bøjden nor end forsvaret og 
hjemmeværnet må. 
 
Se også skemaerne længere nede med de faste opgaver og kalender 1. halvår 2023 

https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/bojden-skydebane/
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Arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2023 
HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen og se også tabellen fra 
Plejeplanen (også indsat herunder). 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Forår 
2023 

Sommer 
2023 

Efterår 
2023 

Faste opgaver:     
Rydde omkring skjulene     
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 

   

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

    

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

Gunnar    

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

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

   

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

Gruppen kigger på behovet 
løbende 

 
 

 X  

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

-   

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

Der skal fortsat holdes øje, 
og de skal tages igen og igen. 
Men gruppen er stort set 
100 % i bund med dem 

Der er 
vist 0,0 
rynket 
rose 

tilbage 

Holdes 
øje med 
genvæks

t 

 

Brombærrydninger i skræntskoven og ved 
hejreskoven 

    

Strandvolde og strandenge – opskyllet affald 
indsamles. Forår 

    

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

Se datoer i turfolder og på 
arket på sidste side 

   

Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture Mieke    
Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. 
Efter behov 

På arbejdsdage ?   

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

På arbejdsdage    

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

På arbejdsdage    

Total renovering af handicapvenlig 
bræddegangbro ned til Klydeskjulet 

Der udestår en stor 
renovering her, pengene er 
fundet og opgaven skal 
udføres i 2023 

   

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

Leif Kristensen som er med i 
FVF overvågningskorpset  

   



 5 Fugleværnsfonden, 2022 
Referent: Søren Ring               

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

Hegns- og stiflyt, bænke mv. 
og den nye stis underlag har 
dog haft forrang i 2022 

   

Registrere evt. besøgs- og informationsproblemer, 
fx løse hunde i noret, folk udenfor stierne, ulovligt 
fiskeri, autocampere mm. 

Meld endelig ind til Søren    

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

VIGTIGT     

Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT    
Vurdere behov for at rydde opvækst på fugleøer og 
erosionssikring 

Hold øje og tag fat, hvis det 
trænger 

 Ryddes 
af om 
vinteren 
+ evt. i 
august 

 

Bordebænkesæt i 2023     
Skallesluger kasser - op i 2023      
Tjekke Mindegabet i forår 2023 Meld ind til Søren    
Plankeværket ved det ene skjul - op i 2023     
 
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 en tabel med 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 1. halvår 2023 - skriv datoerne i din kalender 
 
 
Dato:     Aktivitet: 
 
Lørdag 4. februar    Arbejdsdag – fra kl. 9 
 
Lørdag d. 4. marts   Arbejdsdag – fra kl. 9 
 
Lørdag d. 1. april    Arbejdsdag – fra kl. 9 
 
Søndag d. 16. april   Åbent skjul - kl. 10-14 
 
Lørdag d. 13. maj    Arbejdsdag – fra kl. 9 
 
Søndag d. 21. maj   Åbent skjul - kl. 10-14 
 
Lørdag d. 3. juni    Arbejdsdag – fra kl. 9 
 
Søndag d. 11. juni   Åbent skjul - kl. 10-14 
 
Torsdag d. 15. juni  Besigtigelse kl. 14 for Søren og kontaktperson og dem, 

som vil med er velkomne 
Torsdag d. 15. juni   Planlægningsmøde og grillhygge kl. 17 ved klydeskjulet  
 
Søndag d. 17. september  Åbent skjul - kl. 10-14 
 
Søndag d. 8. oktober    Åbent skjul - kl. 10-14 
 
OBS. Der kommer dertil en eller flere arbejds-”uger” / -ryk – i den lune tid til sommer –  i 
forbindelse med nedrivning, produktion og opsætning af ny boardwalk ud til klydeskjulet. Børge 
har teten. 
 
Børge indkalder til alle arbejdsdage. 


