Referent: Søren Ring

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor
Tirsdag den 28. november 2019
Tilstede: Karin, Erik, Børge, Hans, Kaj, Per, Gunnar, Mieke, Jette og så Søren fra sekretariatet.

Mødet startede efter Kajs dejlige mad. Tak for det.
Referatet er nu mere et beslutningsreferat end det, gruppen kender fra tidligere.
Dagsorden:
Nyt fra sekretariatet
Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm
Kommende arbejdsopgaver – og glemte vi hænger efter med
Kik gerne på skemaet i referatet fra sidste møde
Stendiget
Stenudstilling ved færgehavnen
Ulovligt fiskeri i noret
Åbent Hus-arrangementer i 2019
Fugleovervågningen i 2018 og ’19
Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde
Et farvel og mange tak til Kirsten
Evt.
Nyt fra sekretariatet
Søren fortalte nyt fra sekretariatet. Bl.a. om Fugleværnsfondens seneste to opkøb, et 23. reservat Rusland i
Nordsjælland og en kommende udvidelse ved Sølsted Mose. Vi talte også om udviklingen for strandtudserne i
området.
Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm.
Siden vort sidste møde har gruppen igen været overordnet flittige og bl.a. udført:
 Store rydninger og opgravning af både brombær og rynket rose.
 Repareret et par låger. Der mangler nye hængsler. Børge vender tilbage til Søren med pris på det
nødvendige.
 Ryddet hegnslinie imellem de 2 skjul for brombær og lidt af underskoven.
 Der er lysnet omkring grillpladsen.
 Vildt hegn ved dæmning taget ned.
 Engbrændbæger er hevet op og slået på større arealer. Der skal testes af med vineddike på
engbrandbæger fx på 20 kvm. næste år. Mieke har haft god effekt af det.
 Poplerne i Lunden kan ringes. Det er bedre at ringe fremfor at skære ned og slå år efter år på
poppelopvækst.
 Der er sat skilte og 3 piktogrampæle op rundt om i reservatet.
Se også skemaet længere nede.
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Kommende arbejdsopgaver:
 Flere låger skal repareres. Børge melder ind til Søren.
 Samlet affaldstur i foråret?
 Der ligger en cykel i rørskov ved dyndkrogvej, som skal op. Den er langt nede, så det kræver lidt ekstra.
 Gangbroen til Klydeskjulet trænger igen til reparation med nogle planker og helt nyt hønsenet. Børge
kommer tilbage til Søren med prisoverslag på materialer.
 Syd og SV for ”hejreskoven” skal der tages hårdere fat på brombærkrattene, nogle af dem skal helt
væk.
 Hegnsafskærmningen ved Bjergandeskjulet er rådnet op og er helt færdig. Enten skal der et nyt 2 * 7
meter hegn op igen, eller der skal plantes fx hasler og pil. Gruppen vælger en passende løsning.
 Insektvoldene ved p-pladsen skal slås. Der er også småskrænter/insektvold langs den nord-sydgående
sti langs østsiden af reservatet nærmest Bøjden by, hvor der kan tages fat. Erik har gode forslag til
hvordan og i hvilke skifte, det skal gøres.
 Der står buske (primært slåen) i efterhånden lidt for tætte grupper på et mindre område af højjorden
nord for noret på det høje punkt ved udsigtsbænken. De må gerne fjernes så udsigt genoprettes.
 Der er fortsat nogle skilte, som er slidt op. Børge kommer med en liste til Søren, og hvad der mangler
af skilte, og Søren får dem over til jer.
 Hans fortsætter med at fylde op med foldere. Der er flere på lager hos Børge på et DOF lager.
Se også skemaet længere nede med de faste opgaver.
Stiforløbet på nordengene
Den smadrede gangbro, der lå ude på nordengen, skal tages af arealet, så heste og i den kommende sæson
kreaturer ikke skader sig på den rest, der ligger derude.
Sekretariatet har besluttet et andet stiforløb på nordengen og på overdrevet i nord. Vi vil have et bedre
stiforløb, så folk (og her ofte med hund) ikke går midt hen over engene - i det mindste ikke i yngletiden. Der er
i dag mange uautoriserede trampestier hen over engene til skade for ynglefuglene. Søren sørger for, at
gruppen får skilte (både ” lukket i yngletiden og ”pil-skilte”), inden ynglesæsonen starter, og flere klaplåger
skrues fast fra 15. marts til 15. juli, og folk ledes af det eksisterende stinet udenom indhegningen.
Se også kortet indsat nederst i referatet.
På højjorden på sydengene fra p-pladsen i sydøst er der også to klaplåger, som skal lukkes helt, eller evt. kun i
yngletiden. Vi har her fra tid til anden besøg af bl.a. hundeluftere, som går tværs igennem reservatet midt i
foldene og skræmmer alt op.
Stendiget
Sekretariatet har skaffet fondsmidler til, at der kan ryddes foran og fældes træer og busk på sten- og jorddiget.
Så det arbejde kan nu gå i gang. Erik og Søren har besigtiget sten- og jorddiget. Matrikelskellets helt præcise
forløb er desværre uklart, men ser ud til at ligge på toppen af sten- og jorddiget, eller lidt bag toppen. Søren
har talt med vores nabo-lodsejer om hvilke træ og busk på hans matrikel som må tages af arbejdsgruppen. Der
må ikke tages nogle træer og buske på hans side af matrikelskellet. Gruppen skal derfor være meget
opmærksomme på ikke at fælde træer og buske, hvor der kan opstå tvivl, om de står på naboens matrikel.
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Især slåen og brombær må der gerne gås meget hårdt til på fondens side af skellet. Søren synes, at man godt
må lade enkelte småtræer og buske stå. Det kan passende være dem, som står længst inde imod naboens
agerjord.
Ifm. jordarbejdet foran sten- og jorddiget skal vi finde ud af, om vi kan bruge det afgravede jord fra foran stenog jorddiget til at fylde i ”hullet”, hvor der ofte er så vådt i vinterhalvåret, at stien ikke kan passeres uden
gummistøvler.
Stenudstilling ved Færgen
Erik og et par gode medhjælpere er i gang med at lave en stenudstilling der skal på at hænge på
færgebygningen.
Ulovligt fiskeri i noret - igen igen
Søren tager det op med de(n) formodede ejer(e) af ruserne.
Åbent Hus i 2019
De er gået godt og har som vanligt været velbesøgte.
Fugleovervågningen 2018/2019
Vi kom kun kort omkring punktet. Der er mere at læse i Fugleåret 2018.
Kalender
Datoer for næste halve år er indsat i kalenderen nedenfor.

Evt.
Vedrørende det nye tårn ved færgebygningen. Gruppen ønsker sig en planche med karakteristiske
fugle, der kan opleves i noret. Søren giver ønsket videre til Allan, Jørn og Kristian. Der blev givet
udtryk for lidt beklagelse over tårnets placering. Det havde været bedre med en placering på
nordsiden af havneanlægget, som man kunne få medlys fremfor modlys og se ud imod NØ fremfor
imod S. Søren forklarede hvorfor det endte med at måtte være på den nuværende placering, at
det skulle stå.
I øvrigt kommunen mangler fortsat at sætte vandstandsmålere op igen. Erik har bolden ift. sine
kommunekontakter.
Tak for et godt møde samt igen et tak for jeres fortsatte gode arbejde for fuglene, for folk og for
fremtiden i Bøjden Nor.
Med venlige hilsner
Søren Ring
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Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2020, se også teksten
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. 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

Mieke 3-4 gange årligt med
maskine og arbjdsgruppen i
øvrigt med buskryddere og
evt. le og høriver
Erik har gode forslag til
hvordan det gøres bedst
muligt.

Forår
2020

X

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

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

X

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

Gruppen kigger på behovet

X

Skønnes ikke nødvendigt pt.
/udvalgte ringes
Der skal holdes øje, og de
skal tages igen

-

NY: Brombærrydninger i skræntskoven og ved
hejreskoven
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)

Efterår
2020

X
X

X

X

X

X
X

Gunnar

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

Sommer
2020

X

x



X

X

X
Tages i
forsommer
X

X

x

X

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

X
X
X

X

X

På arbejdsdage

X

X

X

På arbejdsdage

X?

Ved til dels Per D. Poulsen og
til dels ved Leif Kristensen,
der har meldt sig til
overvågningskorpset

X

X

X

X

X
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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
Registrere evt. besøgs- og informationsproblemer,
fx løse hunde i noret, folk uden for stierne mm.
Overvåge og aflæse de to vandstandsmålere,
informere om dette og andre væsentlige
driftsmangler mm. til Søren i sekretariatet
Ræve, minkobservationer og billeder
Vurdere behov for at rydde opvækst på fugleøer,
og erosionssikring

Under meget markant
udvidelse i år

X

X

Meld endelig ind til Søren

X

X

VIGTIGT

X

VIGTIGT
Hold øje og tag fat, hvis det
trænger

X
X

X
Ryddes
af (Børge
og Erik?)
i vinteren
/august

x

X
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 sommer og efterår 2020 - skriv datoerne i din kalender!

Dato:

Aktivitet:

Flere dage i Januar

Stendigeprojektet påbegyndes

Lørdag den 8. februar

Arbejdsdag – fra kl. 9.00

Lørdag den 7. marts

Arbejdsdag – fra kl. 9.00

Lørdag den 25. april

Arbejdsdag – fra kl. 9.00

Lørdag den 16. maj

Åbent Hus kl. 10-13, Per Havlit og alle. Erik indkalder

Onsdag den 3. juni

Planlægningsmøde & grill kl. 18 ved skjulet.
Husk mad og service

Lørdag den 13. juni

Arbejdsdag – fra kl. 9.00

Lørdag den 5. september

Åbent Hus kl. 10-13, alle kommer. Erik indkalder

Gunnar og Erik lægger selv ekstra dage ind umiddelbart før eller efter weekendarbejdsdagene.
Erik indkalder til alle arbejdsdage, og I mødes ved p-pladsen på Dyndkrogvej.
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Stiforløb og vejvisning i Bøjden nor – nord for dæmningen:

Aktioner:
1)
2)
3)
4)

Skilte på klaplåger (blå firkanter) med ”Lukket i yngletiden fra 15. marts til 15. juli”.
Skilte med ”pil” for sti- retninger ”->” på klaplåger og pæle.
Der hvor der mangler så også ”hund i snor”-skilte på klaplåger og pæle.
To nye pæle (rød cirkel) med tre skilte: ”Fugleværnsfonden”, ”hund i snor” og vejviser pilskilte til turen rundt om hegningen af den grønne linje.

Den stiplede blå linje med stiforløb lukkes således i yngletiden. Klaplåger skrues henholdsvis fast
og åbnes op igen på de to angivne datoer.
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