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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet 
 

Tilstede: Børge, Gunnar, Hans, Kaj, Kirsten, Per, Torben og Karin og så Søren fra sekretariatet. 

 

Mødet startede kl. 18.00 med lige at få kigget på og nydt fuglelivet, bl.a. en lille håndfuld kærløbere. Der er 

fine og righoldige obs-data fra både Kirsten og Gunnar i DOFbasen. Derefter tog vi punkter og emner, som 

det kom sig.  

 

Dagsorden: 

 

1. Nyt fra sekretariatet 

2. Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. 

3. Sidste arbejdsdag, og om den manglende drænspade og gyvelsnappere 

4. Kommende arbejdsopgaver 

5. Åbent Hus-arrangementer i efteråret 

6. Fugleovervågningen 

7. Brombærrydningen 

8. Nyt vedrørende strandhegn og forsikringssag mm. 

9. Kommende mindre ændringer på hegn omkring åbnede dræn og ét sted ved skrænten, sikring af 

drænrør i vandhuller  

10. Eventuel tidsel-/høslæt i 2017 

11. Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde 

12. Evt. 

Selv om det var lidt koldt og blæsende, blev det en hyggelig og munter aften med mad på grillen og lidt at 
drikke. Derudover blev der budt velkommen til et nyt medlem i gruppen: Karin Kepp. Adresselisten 
opdateres og sendes ud med dette referat.  
 
Nyt fra sekretariatet 

Søren fortalte, at i Fuglenes Hus er håndværkere snart helt færdige med den omfattende og længevarende 

ombygning og istandsættelse. Det har undergravet os lidt fra tid til anden siden efteråret.  

 

Fonden har fået ansat en ny biolog og naturformidler, Jørn Dyhrberg Larsen. Planen er, at han deltager næste 

gang vi har møde – måske før. Jørn skal bl.a. overtage nogle af Sørens og nogle af Allans opgaver, fordi vi 

simpelthen har for meget at lave, med det resultat at det ikke nås til tiden. Jørn skal også forbedre vores 

arbejde med brug af GIS, og hjælpe Hanne lidt med web, Facebook og videoredigering. Så det er en markant 

forbedring, vi venter os meget af. 

Sekretariatet har været på inspirationstur til nogle få udvalgte af RSPB’s mange reservater - i Sydøstengland. 

Søren fortalte om oplevelser og indtryk derovre fra. 
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Der har været en del arbejde efter stormflods-oversvømmelsen i vinters med at få ordnet først en lang 

stormskadesag, og siden rettet strandhegnet op. Men nu står det endelig, som det skal.  

 

Der er et udestående med de åbne dræn oppe på højjorden og med drænrør, som kvæg har væltet og 

knækket. FVF har valgt at skifte entreprenør til at få lavet opgaven – så det er ”om igen”. Kvæget nedtræder 

ler og sand i dræn-udløb til renderne på højjorden, så flere drænudløb og mindre stræk af de åbnede dræn 

skal hegnes fra. Her skal også plantes nogle få overdrevsbuske. Søren arbejder videre med det og har talt med 

kvægholderen om det. Det haster ikke - men skal selvsagt ordnes. 

 

Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. Se også skemaet længere nede. 

Der er blevet samlet affald ind på stranden langs kysten. Kirsten fandt i øvrigt hele 25 

haglpatronhylstre, og der er fundet fiskenet, og også fiskemøg og sidepuder m.m. i det ene skjul. Der 

er sandsynligvis foregået medefiskeri fra et af skjulene. Gruppen overvejede muligheden for at få et 

skilt eller to op med ”Fiskeri forbudt”.  

Der er også fjernet hele tre gamle pramme fra reservatet. 

Der puttes desværre også affald i vores folderkasser fortsat. Der mangler fortsat 2 folderkasser i 

Bjergandeskjulet. Søren rykker Allan for dem. 

Alle nødvendige forårsopgaver i skemaet er udført eller planlagt til først kommende arbejdsdag. Tak 

for det. 

 

Søren har været på besigtigelse igen, denne gang med Hans her den 10. maj, og vi talte også med 

Mieke, som bl.a. fortalte, at der er mange autocampere i weekenden på vores p-plads ved 

Dyndkrogvej, og at det efterfølgende flyder med menneskeafføring og toiletpapir oppe i lunden og til 

tider ved p-pladsen. Søren retter henvendelse til kommunen og Havørred Fyn. Campering er ikke 

tilladt på p-pladsen. 

Vi skal have lavet skilte, der viser dette. Sekretariatet arbejder videre med en skilteløsning vedr. 

toiletanvisning, og at det selvsagt er forbudt at forrette sin nødtørft på vores arealer. 

 

Gruppen ønsker sig også vejviser-skilte både oppe imod Bøjden by og nærmest nede ved lunden og 

flere andre steder. Gunnar fortalte desuden, at der igen er væltet større stammer ned i vandløbet i 

lunden. Det er sikkert drengestreger. Det bliver umiddelbart svært at få dem op igen, og det er ikke 

sikkert, at det betyder så meget, at de bliver liggende i vandløbet. Vi ser det an. 

 

Kommende arbejdsopgaver 

Efter brombærrydningerne, som jo blev vel overstået, er en del nye brombærskud – helt 

forventeligt - begyndt at skyde op, og skal nappes og straffes, i det omfang kvæget ikke får gjort 

det af med noget af det. Gyvelsnapperne og drænspaden tages i brug. 
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Jens Larsen har stadig et stående tilbud til at vise, hvordan han gør det, når han går med 

buskrydder og tager hårdt fat på fx brombærrene, der vokser op til og ind i hegn. Hans kan gerne 

kontakt til ham forud for næste arbejdsdag.  

 

Børge; Torben og Per laver dør og redskabsophæng i grejrummet hos Mieke. 

 

Gruppen ønsker at få gjort den smalle lange bræmme imellem sten- og jorddige mere tilgængelig for 

slåning med Miekes græsslåmaskine. Det kræver, at området foran dige planeres ud. Søren tager det 

med til sekretariatet og overvejer løsninger. 

 

Se i øvrigt også skemaet og skemaet fra plejeplanen. Det er indsat nedenfor med de 

tilbagevendende opgaver. 

 

Åbent Hus arrangementer  

Det seneste var den 14. maj. Næste gang er den 9. september. Se også datoerne i oversigten sidst i 

referatet. 

 

Fugleovervågningen  

Vi har fortsat Per D. Poulsen fra Fåborg til at foretage overvågning, og som næsten følger vores 

program og giver gode bearbejdede ynglepar i rette tid til DOFbasen.  

Gunnar og Kirsten er også flinke til at indtaste observationer i DOFbasen – tak for det. 

Derudover er der to nye potentielle frivillige overvågere på vej til Bøjden Nor; Leif Kristensen og Lily 

Sørensen. Søren kontakter dem snarest. Især mange og rimeligt nøjagtige vinterfugletællinger af 

bjergand og troldand vil være en ekstra hjælp, for på sigt at kunne få Bøjden Nor omfattet af 

Fuglebeskyttelsesdirektivet. (Ekstra info: hvis medianantallet af observationer af rastende 

bjergænder om vinteren over en årrækker kommer over ca. 3200-3500 individer, er der en chance for 

at Bøjden Nor på ny kan indstilles til at blive EU Fuglebeskyttelsesområde i lighed med det første 

forsøg i 2012 med den fælles indstilling fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Fugleværnsfonden og Dansk 

Ornitologisk Forening til Miljøministeriet. De største antal bjergænder raster ved Bøjden Nor i 

december til lidt ind i marts) 

 

På trods af både problemer med defekt strandhegn, unormal afgræsning og foldstyring og en 

højvandshændelse i primo maj, som nok har oversvømmet flere af ynglepladserne for de jordrugende 

fugle, ser 2017 foreløbig ud til også at blive et godt år for fuglelivet ved Bøjden Nor. 

 

Både Torben og Hans ville i vinters gerne have tilsendt en printet version af overvågningsprogrammet 

fra Søren, fik I mon nogensinde det? Hvis ikke, så beklager jeg. Giv mig lige besked, og jeg sender den 

nyeste lettere reviderede version til jer. 
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Brombærrydningerne  

Brombærrydninger (inkl. lidt slåen), foretaget af såvel den frivillige arbejdsgruppe som af en lokal 

entreprenør, har givet et rigtig godt resultat. Vi har modtaget midler fra ANT fonden til opgaven, 

og kan takke særlig Kirsten for godt lobbyarbejde på den VIP fondstursdag, som vi havde i 

reservatet sidste år. Nu bliver udfordringen at holde en del af de brombær, som kommer op igen, i 

ave, eller aflive dem med gyvelsnappere, drænspade og buskryddere. Så der fortsat er friske skud, 

som køerne kan græsse. Enkelte eller flere steder vil brombærrene nok nå at vokse op igen, og det 

kan blive en alt for omfattende opgave for arbejdsgruppen at holde brombærrene nede sammen 

med kvæget. Men det er i sin orden. Målet er blot, at en god del af brombærrene skal afgå ved 

døden og forsvinde. Gruppen har påtaget sig fortsat at holde en del af det i ave, og vi følger 

sammen udviklingen. 

 

Ad 8 og 9) Vedrørende strandhegn og forsikringssag mm. og kommende mindre ændringer på 

hegn omkring åbnede dræn og ét sted ved skrænten, sikring af drænrør i vandhuller. 

Se nogle de andre punkter. 

 

Tidsel-/høslættet i 2017 

Der begynder at være mindre og mindre af tidsler i opvækst, og gruppen må meget gerne notere 

over de næste tre uger, hvad og hvor de ser større mængder af tidsler igen her ind i juni 2017. Så 

kan vi sammen med kvægholder få afgjort, om det bliver nødvendigt med et tidselslæt mere i 

2017. En eventuel tidselbrakpuds vil så ske lige efter 20. juni. 

 

Evt. mink/ræv-observationer. 

Det er fortsat vigtigt, at vi allesammen holder øje med og får fanget observationer af ræve og evt. 

mink i reservatet. Skriv eller ring endelig til Søren, hvis I ser noget i den retning. 

 

Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/Åbent Hus 
Se kalenderoversigten på sidste side. 
 
Tak for et godt møde samt et tak for jeres fortsatte arbejde for fugle, for folk og for fremtiden i 
Bøjden Nor.  
 
Med venlige hilsner 
Søren Ring 
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Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2017:  
HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen. 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Forår 
2017 

Sommer 
2017 

Efterår 

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 arbjdsgruppen i 
øvrigt med buskryddere og 
evt. le og høriver 

Første 
slåning 
gjort 
 
 X 

X  

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 

  X X 

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

Gunnar Gjort   

 

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 

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

Søren 
har 

bolden 

  

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 

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

Rosa rugosa på stranden. Genvækst holdes nede, 
hvis de ikke er helt væk endnu 

Der skal holdes øje, og de 
skal tages lidt igen 

X 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 Hans X  X  X 

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  X  X 

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

På arbejdsdage X   

Vedligehold og reparation af handicapvenlig 
bræddegangbro ned til Klydeskjulet 

Ser fin ud pt. 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. 
To nye potentielle har meldt 
sig 

X  X X 

Andre opgaver:     

Stendige ved sydstien. Gruppen har 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 

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

Meld endelig ind til Søren X x x 

Overvåge vandstand, informere om dette og andre 
væsentlige driftsmangler mm. til Søren i 
sekretariatet 

VIGTIGT X   

Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT    

Vurdere behov at rydde opvækst på fugleøer, og 
erosionssikring 

Er det mon ikke snart 
nødvendigt? – August 2017? 

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. 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 2017 - skriv datoerne i din kalender! 

 

Hans må gerne give sekretariatet besked, hvis der er noget, jeg har overset eller misforstået. 

 

Dato:     Aktivitet: 

 

Søndag den 21. maj   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Umiddelbart efter den 19. juni Slåning/brakpudsning af evt. tidsler ved maskinstation 

      

Lørdag den 10. juni   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Lørdag den 9. september  Åbent hus kl. 10-13, ved Per og Gunnar 

 

Tirsdag d. 7. november   Planlægningsmøde kl. 17 A) enten hos Mieke, eller B) hos  

     Kaj Larsen Skovstrupvej 77 

 

Hans indkalder til alle arbejdsdage, og I mødes ved p-pladsen på Dyndkrogvej. 
 


