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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor
Onsdag den 30. november 2016 kl. 19 hos Finn og Inge
Tilstede: Gunnar, Finn, Inge, Kaj, Per H., Torben, Kirsten, Hans og så Søren fra sekretariatet.

Mødet startede kl. 19.00. Vi tog punkter og emner, som det kom sig.

Dagsorden:
1. Nyt fra sekretariatet
2. Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm.
3. Kommende arbejdsopgaver
4. Åbent Hus-arrangementer i 2017
5. Jubilæet i 2016 – hvordan er det gået
6. Fugleovervågningen i 2016
7. Nyt vedrørende diget ved skjulet, dræn, mindegabet mv.
8. Valg af ny kontaktperson for gruppen
9. Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde
10. Evt.
Ad 8) Valg af ny kontaktperson for arbejdsgruppen
Vi startede med det vigtigste. Finn og Inge har efter 10 år i arbejdsgruppen og et par år som
kontaktpersoner valgt at tiden er inde til at stoppe og give falken videre. Gruppen havde samlet ind til
en gave, og fonden takkede for mange års trofast arbejde med et par flasker god øko-vin.
Gruppen valgte, at Hans Jakobsen bliver den nye kontaktperson for gruppen.
Opgaverne er bl.a.:
- at kigge en tur ud i reservatet en uges tid før møder og især før arbejdsdage, og få set på hvilke ad
hoc opgaver, der er kommet udover dem, der står i plejeplanens skema.
- at sende en dagsorden ud i samarbejde med Søren fra sekretariat, senest en ca. 14 dage før
møderne
- være kontaktperson imellem sekretariat og arbejdsgruppen

Fugleværnsfonden, 2016
Referent: Søren Ring

2

Hans påtog sig også Finn og Inges opgave med at sørge for at fylde Bøjden Nor-folderen og
turfolderen (når vi har dem) op fem steder i reservatet og 2 steder udenfor: I folderkasserne i de to
skjul, i folderkasserne ved informationstavlen i lunden nærmest havet ude ved Dyndkrogvejs Ppladsen i SV, i folderkassen ved den lille P-plads på højre side af Kalvørevej oppe efter Fritidshavnen
på vej ud imod Kalvørevej 8-10. I læ- og hvilehuset i færgehavnen, på Campingpladsen i Bøjden og så
hos SPAR købmanden i Horne. Mieke på Bøjden Cottage B&B, Sønderhjørnevej 2 vil også gerne have
en lille stak foldere i ny og næ. Her er et kort:

Hans får tilsendt en kasse turfoldere så snart de er klar fra trykkeriet, og en kasse Bøjden Nor foldere
snarest.
Søren og Hans taler videre sammen om opgaverne som kontaktperson.
Ad 1) Nyt fra sekretariatet
Fugleværnsfonden har søgt og fået bevilliget midler hos ANT Fonden, der har Sydfyn i fokus, om
midler til at få lavet to omgange rydninger af de mange brombær på ca. 1,5-2 ha, der vælter frem i
skræntskoven, efter fældningerne og reservatudvidelser med EU LIFE-projektet. Der skal også
igangsættes flere opgaver med at få oprenset dræn, frilagte drængrøfter og mindre hegnsflytninger.
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Der skal også plantes enkelte tjørn og evt. abild ved de frilagte drænstræk, som skal hegnes fra, og
nogle af rensebrøndene, der rager op i vandhullerne, skal repareres og sikres bedre. Det skal gerne
gennemføres inden ynglesæsonen begynder eller eventuelt i den tørreste tid i august.
Vi har haft to-tre vintre/forår med overløb af dæmningen foran det vandhul, der ligger umiddelbart
bag Klydeskjulet. Det se ud til, vi ender med at dæmningen skal forhøjes og/eller der skal skydes et
ekstra rør igennem dæmningen, så vandstanden kan holdes under digekronen. Det er af stor gavn,
hvis vi får overløb i dette forår dokumenteret med præcise krydser på kort og eventuelt billeder.
Arbejdsgruppen spurgte om de faldlåger, der er indtil foldene på højjorden, lige kan gøres den tand
bredere ved næste renovering, så Miekes græsslåmaskine kan komme ind.
Ad 2) Siden sidst
- Der har været noget ekstra arbejde, som følge af den voldsomme og grimme nedskæring af lunden
ud i mod dyndkrogvej i efteråret.
- Bjergandeskjulet er også gået efter, og der er ryddet omkring det, og det er blevet malet. Tak for
det. Det ser flot ud.
- Der blev bl.a. også set snoge i insektvoldene ved P-pladsen. Vi kan nu se, at de 1-2 gange årlige
slåninger og udpininger af insektvoldene begynder at virke.
- Det har i et par år været ”Luffe”, som har stået for, at der skulle slås tidsler og nælder omkring
vandhuller – efter behov. Luffe har ikke meldt sig under fanerne længe, og opgaven må overgå til
andre i arbejdsgruppen, ellers sætter sekretariatet Jens Larsen til det.
Alle efterårsopgaverne, der fremgik af skemaet fra forårsmødet, er gennemført. Se nedenfor.
Også tak for det.
Ad 3) Kommende arbejdsopgaver
Hans og gruppen lægger en plan op til næste arbejdsdag.
Såfremt gruppen magter det, er der også en gammel jagtpram, som er strandet et par hundrede
meter øst for Bjergandeskjulet. Den må om muligt gerne hives på land og trækkes væk, og
sendes/køres til storskrald på en genbrugsplads. Såfremt gruppen ikke magter opgaven, vil
sekretariatet sørge for, et firma klarer opgaven for os.
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 hegn.
Gruppen har brug for en plante- eller drænspade, så fx brombær kan sættes hårdt tilbage ved at
hugge hovedrod over lidt nede i terræn. Søren bestiller og får leveret hos Mieke, så den kan sættes i
redskabsrummet inden sæsonen går i gang.
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Kaj er også frisk til at bruge en motorsav, så der kan gås mere til store grene og småtræer, der er ved
at vokse ind i hegn flere steder. Husk sikkerhedsudstyr. Motorsaven må ikke benyttes i reservatet
førend der er tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr, dvs. hjelm med visir og høreværn, skærebukser og
skærestøvler. Hvis der mangler sikkerhedsudstyr, skal det indkøbes af sekretariatet. Kaj må gerne
give Søren besked om størrelser på støvler og bukser om nødvendigt.
Man kan få 5 og 25 liters Aspen 2 takt biobenzin hos fx Faaborg Skov og Havemaskiner, Nyborgvej 32,
5600 Fåborg. Der er desværre ikke meget at spare ved storkøb, med mindre man køber hele 200 liter
i en tønde.
Se også skemaet fra plejeplanen. Det er indsat nedenfor med de tilbagevendende opgaver.
Ad 4) Åbent Hus arrangementer
Næste gang den 14/5, se datoerne i oversigten sidst i referatet.
Ad 5) Fugleovervågningen i 2016
2016 har igen været et særdeles godt år for fuglelivet i Bøjden Nor. Vi oplevede det fx sammen på
vores forårsplanlægningsmøde i maj, hvor vi så og hørte 40 arter: 12 par klyder på rede, heraf 4 par
på den ene yngleø, 3 par strandskade (bl.a. 1 ungeførende med 4 pull.), 2 dværgterne på rede, 3
fiskehejre, 4 viber + 3 pull., 6 rødben, 26 alm. ryle, 17 skarv, 4 knopsvaner, 5 grågæs, 5 gravand, 4
gråand, 1 skeand, 4 toppet skallesluger, 3 blishøne, 8 stor præstekrave, 21 hættemåger, 4
stormmåge, 1 svartbag, 1 splitterne, 1 havterne, 8 hvid vipstjert, og 1-2 stk. af; ringdue, sanglærke,
landsvale, engpiber, gærdesmutte, solsort, fasan, gulbug, gærdesanger, tornsanger, havesanger,
munk, gransanger (3), sortkrage, gråkrage, stær (4), bogfinke, tornirisk og gulspurv.
Resultaterne af fugleåret 2016 kommer med fondens afrapportering overvågningsprogrammets
resultater for samtlige reservater for 2016. Det udsendes til overvågningskorpset og
arbejdsgrupperne ultimo 1. kvartal 2017, og siden gengives den i DOF’s publikation Fugleåret 2016
der forventes at udkomme i efteråret/vinteren 2017.
Søren orienterede om fondens overvågningsprogram. I foråret 2015 startede sekretariatet et nyt
særligt fugleovervågningskorps. I vinters begyndte revisionen af overvågningsprogrammet fra 2011
og ligger nu i en foreløbig version 2.0, som dog fortsat mangler lidt redigeringsarbejde med kortbilag
mm. Korpset er blevet fuldtalligt i forsommeren 2016. I Bøjden Nor har en Peter Madsen fra Fåborg
meldt sig til korpset i foråret. Han er blevet vist rundt i foråret og er gået i gang, og har siden vort
møde sendt data ind. Peter Madsen har desværre siden trukket sig som overvåger ved Bøjden Nor. Så
vi mangler en ny overvåger for sæson 2017.
Både Torben og Hans vil gerne have tilsendt en printet version af overvågningsprogrammet fra Søren.
Det sendes ud her i vinteren.
Ad 6) Jubilæet i 2016 – hvordan er det gået
Søren orienterede om de mange aktiviteter, events, udstilling og jubilæumsbogen og
jubilæumstidsskriftet fra DOFT.
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Ad 7) Nyt vedrørende diget ved skjulet, dræn, mindegabet mv.
Behandlet punkt 1.
Evt.
Mink/ræv observationer.
Søren og Kirsten har på afstand set en mulig rævegrav, evt. tom sommergrav på skrænten, og
Søren har også set en mulig grav på overdrevet i det forløbne år. 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.
Tidsel-/høslættet i 2017
Der begynder at være mindre og mindre af tidsler i opvækst, og gruppen må meget gerne notere,
hvad og hvor de ser større mængder af tidsler igen tidligt i juni 2017. Så kan vi sammen med
kvægholder få afgjort, om det bliver nødvendigt med et tidselslæt mere i 2017. (Det blev det så
siden, og der er brakpudset lige efter 20. juni.)
Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/Åbent Hus
Se kalender oversigten på sidste side.
Tak for et godt møde samt for kaffe og kage fra Finn og Inge, som også skal have særlig tak for
deres arbejde for fugle, for folk og for fremtiden i Bøjden Nor.
Med venlige hilsner
Søren Ring
Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2016:
HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen.
Ansvarlig i arbejdsgruppen +
kommentarer
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.
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.

Mieke 3-4 gange årligt

Gunnar

Forår
2017

X

X

Sommer
2017

Efterår

X
X

x

X

x
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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.
Eftersyn af faldlåger. Forår. Der er forsat behov for
at efterfylde med noget jord omkring stolperne.
Vedligehold og reparation af handicapvenlig
bræddegangbro ned til Klydeskjulet.
Fugleovervågning i henhold til FVF’s kommende
reviderede fugleovervågningsprogram (gerne inkl.
flora og fauna fx overdrevsarter og strandtudse).
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 stendiger bliver sparet og hjulet.
Registrere evt. besøgs- og informationsproblemer,
fx løse hunde i noret, folk uden for stierne mm.
Overvåge vandstand, informere om dette og andre
væsentlige driftsmangler mm. til Søren i
sekretariatet.
Ræve, minkobservationer og billeder.
Vurdere behov at rydde opvækst på fugleøer, og
erosionssikring.
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X

Jens kvægholder/Søren og
gerne også arbejdsgruppen,
når I kommer forbi
Andre må gerne tage over
efter Luffe?

X

X
X

Der skal holdes øje og de
skal tages igen
Hvem?

X

X

X

X

Se datoer i turfolder og på
arket på sidste side
Hans
På arbejdsdage

X
X

X

X

På arbejdsdage

X

X

X

På arbejdsdage

X

X

X

X

X

X

X

x

X

Til dels Per D. Poulsen – Vi
mangler en ny overvåger ved
Bøjden Nor

x

X

VIGTIGT

VIGTIGT
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.
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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 12/3

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Indtil den 26/3

Vandreudstillingen FUGL slutter på Vendsyssel
Kunstmuseum, (tirs.-søndage 12-16)

Lørdag den 22/4

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Lørdag den 14/5

Åbent hus kl. 10-13 Ved Per og Gunnar

Søndag den 21. maj

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Tirsdag den 16. maj

Planlægningsmøde i reservatet kl. 18 med grill og evt. telt.

Umiddelbart efter den 19. juni

Slåning/brak pudsning af eventuelle 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

Efterår

Planlægningsmøde hos ?

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

8

