Fugleværnsfonden, den 12. juni 2015
Referent: Søren Ring

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor
28. maj 2015 i Bjergandeskjulet
Tilstede: Finn, Inge, Per H., Gunnar, Børge og så Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF)

Dagsorden
 Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm.
 Kommende arbejdsopgaver
 Åbent Hus-arrangementer
 Nyt fugleovervågningskorps
 Nyt vedrørende diget ved skjulet, dræn mv.
 Mink/ræv observationer?
 Tidsel-/høslæt i 2015
 Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde
 Evt.
Mødet startede kl. 19.00 i Klydeskjulet, men vi flyttede hurtigt mødested, da der blæste en hård
og kold vind ind. Det var 12-15 grader og delvist skyet, men solen brød igennem og vi lunede os
med kaffe i Bjergandeskjulet og en helt fabelagtig udsigt til fugleøen lige udenfor. Der var stor
aktivitet med 34 par hættemåger, 5 par havterner, 8 par stormmåger og desværre blot 1 par
klyder; alle på reder på den lille fugleø.
Siden sidst, udførte og kommende arbejdsopgaver mm.
Vi tog udgangspunkt i skemaet over arbejdsopgaver og afkrydsede relevante steder (se nedenfor i
referatet).
Vi talte om insektvoldene, der skal slås ved den lille p-plads. Søren ville have slået den igen i år,
men har for ondt i ryggen til at magte det i dag. Gruppen vil kigge på, om der kommer kræfter til
det også. Børge havde et tilbud med på materialer til gangbroen ved Klydeskjulet. Det er i orden,
og Børge kan gå i gang til juli. Luffe svigter os lidt med vandhulsplejen, og gruppen tager over og
kigger til tidselopvækst ved vandhullerne, der hvor store slæt-maskiner ikke kan komme til.
Åbent Hus-arrangementer
Der er Åbent Hus den 6. september kl. 10.00 – 13.00, hvor Per Havlit og Gunnar Jørgensen stiller
op. Sidste gang (den 9.maj) var der blot 5 besøgende og hele 8 nysgerrige køer ;-)
Nyt fugleovervågningskorps
Søren fortalte om det ny fugleovervågningskorps, vi har oprettet. I Bøjden Nor er det blevet Per D.
Poulsen, der tager sig af det. Gunnar har desværre måtte give forfald på den opgave. Alle må dog
meget gerne supplere med ekstra mange DOFbase-observationer her i året forud for vort
jubilæumsår i 2016. Særligt ynglefugle og bearbejdede ynglepar efterlyses. Fugleværnsfonden
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reviderer sit overvågningsprogram på baggrund af det første år med ekstra indsatsen fra
fugleovervågningskorpset.
Nyt vedrørende diget ved skjulet, dræn mv.
Søren har gennemgået de fleste af de forskellige dræn, brøndene, diget ved søen bag Klydeskjulet
mv. Der er fortsatte problemer. Sekretariatet skal lave en samlet plan for genopretning og
justering af forholdene efter EU LIFE-projektets dræn, brønd og vandstandsændringer nu endelig
er ved at sætte sig, og vi kan se, hvad der skal justeres på. Der er bl.a. vandhullet tæt på den lille pplads som altid er tørt, det samme er to - tre andre. Vi har givet tilladelse til, at tre af dem kan
graves dybere i et projekt under AmphiConsult. Det skulle være sket i vinter, nok februar/eller
tidlig marts, men det er ikke sket endnu. Det sydvestlige vandhul mod Dyndkrogvej er blevet tørt,
da vandet har fundet et lavere rør eller lignende at løbe i eller bunden er utæt. Der er flere
drænbrønde og vandhuller i skel, som ikke helt fungerer, som de skal, enten på landmandssiden
eller i reservatet.
Mindegabet trænger til oprensning nu, vandstanden er lidt høj (30 cm over 0 på målstok i noret
ved færgehavnen). Søren sætter det i værk.
Mink/ræv-observationer
Der er ikke set nogen i arbejdsgruppen. Men der er givetvis ræv, der kommer forbi derude, hvis
man ser på det lille antal ynglende jordrugende fugle på kysterne af noret.
Tidselslæt i 2015
Søren sætter en brakpudsning i værk, inden tidslerne går i fnok, hvilke nok er inden for en ca. 10
dages tid afhængig af vejret. Til eftersommer slås og høstes igen – så der fortsat udpines over en
årrække endnu.
Kalender
Datoer for arbejdsdage/næste møde – se nedenfor.
EVT.
Der er behov for at få taget et slæt/skåret ned på brakpudset ca. 2-3 meter i bredden foran og langs
hele sten- og jorddiget i syd. Søren undersøger.
På mødet blev det også drøftet, om det ikke snart er tid at få erhvervet nye/yngre kræfter til
gruppen. Gruppen fik en liste, som Ellen og Søren fra sekretariat har lavet. Den rummer et udvalg af
DOF-medlemmer i de nærmeste to postnumre. Gruppen kigger listen igennem for ’bekendte’, som de
evt. kan invitere ind.
Der er kommet et nyt medlem, Kaj Larsen, se den opdaterede adresseliste.
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Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2015:
Revideret juni 2015. HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen.

Ansvarlig i arbejdsgruppen

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
Bæk/drænene gennem ”Lunden” oprenses for
nedfaldne grene og blade. Marts og efter
behov.
Andre åbnede dræn må også gerne kigges
efter for, om kvæget har nedtrådt ler, sand i
dræn-udløb til renderne på højjorden.
Marts og efter behov.
Der er en løbende opgave med vandhulspleje
og slåning af opvækst (tidsler, nælder mv),
hvor maskiner ikke kan komme til
Genvækst af popler i ”Lunden” om nødvendigt
Rosa rugosa på stranden. Genvækst holdes
nede, hvis de ikke er helt væk endnu.
Strandvolde og strandenge – opskyllet affald
indsamles. Forår
Der afholdes Åbent Hus i det omfang, gruppen
har ressourcer dertil
Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture
Folderkasser smøres og pudses med syrefri
olie. Efter behov
Tjek og rengøring af de to skjul.
Forår og efter behov
NY: Male de to skjul. Klydeskjulet til foråret
2015, mens Bjergandeskjulet kan vente en 2-3
år endnu. Forårsopgave
Eftersyn af faldlåger. Forår. Der er behov for
at efterfylde med noget jord omkring
stolperne
Vedligehold og reparation af handicapvenlig
bræddegangbro ned til Klydeskjulet
Fugleovervågning i henhold til FVF’s
fugleovervågningsprogram inkl. flora og fauna
(bl.a. overdrevsarter og den vigtige
strandtudse)

Forår
X = gjort
X

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

Jens kvægholder/Søren og
gerne arbejdsgruppen

X

Jens kvægholder/Søren og
gerne arbejdsgruppen

X

Luffe meldte sig 20/11-13,
men det er vist forsat ikke
sket. Andre tager over.

-

Sommer

Efterår

Omkring
skilte/pæle
slås på den
kommende
arbejdsdag
Hvis der er
kræfter til
det

?

X
Inger
checker det

X
X

X
Planlagt
til august

Gøres i juli
af Børge R.

Til dels Per D. Poulsen,
andre må meget gerne
supplere
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Andre opgaver:
Gruppen vil på sin arbejdsdag i marts jævne
jorden ud ved sti ned mod Klydeskjulet
Stendige ved sydstien. Gruppen udvælger et par
steder på 2 x 20 m, som renses op og hvor
engelsød m.fl. karakteristiske arter for stendiger bliver sparet
Evt. besøgs- og informationsproblemer, fx løse
hunde, folk uden for stierne mm.
Overvåge vandstand, informere om dette og
andre væsentlige driftsmangler mm. til
sekretariatet
Ræve, minkobservationer og billeder
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N2000 handleplan inklusive plejeplan for Bøjden Nor 2012-2016:
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.

Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/Åbent Hus
Se oversigten næste side.
Tak for et godt møde og kaffe og en fantastisk fælles fugleoplevelse ud for Bjergandeskjulet!
Med venlige hilsner
Søren Ring
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor
Kalender sommer/efterår 2015 - skriv datoerne i din kalender!
Inger og Finn må gerne give sekretariatet besked, hvis der er noget, jeg har overset eller
misforstået.
Dato:

Aktivitet:

Lørdag den 30. maj

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Søndag den 14. juni

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Lørdag den 27. juni

BioBlitz – fra kl.10.00 - 24.00

Søndag den 30. august

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Søndag den 6. september

Åbent Hus kl. 10.00 - 13.00

Søndag den. 20. september

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Lørdag den 10. oktober

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Torsdag den 19. november

Planlægningsmøde – kl. 19 til ?

Finn og Inge indkalder som sædvanlig til alle arbejdsdage (ved p-pladsen på Dyndkrogvej)
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