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Referent: Søren Ring
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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor
den 25. maj 2014 ved Klydeskjulet
Tilstede: Finn, Inge, Per B., Kirsten, Jens og Søren fra sekretariatet.
Afbud: Luffe, Anni, Gunnar, Per Havlit og Børge.
Ikke til stede: Jens Christian Holm

Dagen startede med arbejdsdag i reservatet kl. 10, men der var desværre kommet to afbud fra Børge
og Per Havlit, grundet Fuglenes Dag, så der manglede buskryddere. Finn og Inge havde heldigvis taget
deres lånegræsslåmaskine med, så der kunne slås bredere langs handicapstien ud til klydeskjulet mm.
For at undgå en lignende situation med manglende grej, vil det lette arbejdsgruppens indsats en stor
del, hvis redskaberne kunne placeres hos Mieke på Bøjden Cottage. Søren har allerede en aftale med
Mieke, og der står et redskabsrumsafsnit klar til brug. På den måde vil der til hver en tid være adgang
til redskaber og grej for alle, og ikke så langt fra reservatet.
Mødet begyndte efter frokost efter en arbejdsom og varm formiddag. Vi tog punkterne fra
dagsordenen og emner, som det kom sig.
Status på EU LIFE projektet
Projektet sluttede formelt ved årsskiftet, mens den regnskabsmæssige afrapportering, en teknisk og
en lægmandsrapport stod på. De tre er nu også afsluttet, og projektet og dets regnskab mm. ligger til
endelig godkendelse hos EU LIFE+. Svar forventes og er lovet fra EU inden sommerferien.
Lægmandsrapporten er tilgængelig her:
www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Annex_8_
Laymann_DK.pdf
Der er udgivet en Natura2000 Plan for Bøjden Nor. Den kan hentes på nettet, bl.a. her:
http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Plan_og_Kultur/B%C3%B8jden_Nor_LAV_2.pdf
Nyt muligt EU LIFE-projekt om kystfugle
Middelfart Kommune og en række andre kommuner på Fyn og Sydøstjylland og en nordtysk lille
naturorganisation fra Kiel og Fugleværnsfonden er gået sammen om at finde ud af, om der skal
ansøges om et kystfugleprojekt i EU LIFE-regi. For Fugleværnsfonden skulle dette i givet fald implicere
Bøjden Nor, Tryggelev Nor og evt. Gulstav Mose.
Det er stadig i sin vorden, og der arbejdes på at udvikle på ideen sammen med Middelfart Kommune.
Forventningen er, der evt. kan indsendes en ansøgning til efteråret/næste forår.
Fugleovervågning
Der er desværre ikke blevet overvåget efter Fugleværnsfondens overvågningsprogram i Bøjden
Nor i 2013. Men sekretariatet håber, at de frivillige vil fortsætte med at indtaste, vigtigst, i DOFbasen og også melde sig på Atlas III. Sekretariatet håber også, at en frivillig vil tage det op til
overvejelse at registrere fugle efter Fugleværnsfondens overvågningsprogram. Lad os det endelig
høre.
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Gruppen må gerne være særlig opmærksomme på at registrere habitatarter og
fuglebeskyttelsesdirektiv-arter (se dem her www.habitatarter.dk og her www.fuglebeskyttelse.dk)
og gerne med geografisk punkt fx via Atlas III smartphone App eller på Atlas III hjemmesiden.
Bemærk alle fuglefund skal indtastes i både DOF-Basen og Atlas III. Ikke-fuglearter må gerne
lægges i Fugleognatur.dk’s Naturbasen med geografisk punkt, også her er der en smartphone App,
som man kan downloade og bruge.
Søren gjorde opmærksom på, at det også er vigtigt at indrapportere fund af andre arter end fugle i
www.fugleognatur.dk. Særligt de arter, som er rødlistede og arter på Habitatdirektivets bilagslister er
vigtige at få med. Det er især vigtigt i forhold til senere EU LIFE-projektmuligheder, f.eks. en evt.
yderligere udvidelse, eller yderligere forbedring af norets vandkvalitet, at alle rødlistede og EU
habitatarter registreres løbende i området.
Diget ved skjulet
Søren har undersøgt forholdene omkring projektering, konstruktion og koten af diget ved vandhullet
ved Klydeskjulet. Det ser ud til, at diget er sunket ca. 15 cm. Det er nok hovedårsagen til at
drænvandet fra højere liggende marker til dette vandhul er løbet over digekronen to år i træk. I
eftersommeren/efteråret vil digekronen blive hævet, så vi får et dige, der ligger i den oprindelige
projekterede højde.
Mink/Ræv
Fugleværnsfondens sekretariat og bestyrelse er i gang med at revidere sin politik vedrørende ræveog minkregulering, og skal siden intensivere sin regulering af mink og ræv på reservaterne. Alle
rapporteringer og ikke mindst også billeder af mink og ræv i reservatet er særdeles velkommet. En
nabo til reservatet har oplyst, at der er i hvert fald en ræv, der daglige går fourageringstur i
reservatet.
Tidselslæt 2014
I 2014 bliver tidslerne på overdrevet slættet i juni måned. De afslåede tidsler fjernes inden tidslerne
går i frøstand og så igen i august/september. Dette er som led i udpiningen af højjorden, så den siden
får stadig mere overdrevskarakter.
Værktøj/redskaber – grejliste
Som sagt, så kan Fugleværnsfondens værktøj og grej med stor fordel placeres hos søde Mieke på
Bøjden Cottage B&B, Sønder Hjørnevej 2, Bøjden, 5600 Faaborg. I øvrigt også værd at købe en
kaffe og kage hos hende ved lejlighed. Kik ind.
Derudover blev det aftalt i november, at der kan indkøbes en skovl, et par høriver og to små
håndøkser (se sidste referat). Søren fik ikke lige fanget, om I har fået dette, men det er fortsat
bevilliget, at dette kan indkøbes.
Udførte arbejdsopgaver
De fleste opgaver på listen er gennemført. Se skema nedenfor.
Der er også blevet opstillet to nye bænke langs sten og jorddiget. De ser rigtig fine og tilstrækkelig rå
ud, som vi ønsker det. Mange tak for det.
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Der var et spørgsmål til Miekes græsslåning og vores aftale med hende. Hun skal slå tre gange om
året. Søren har sat dette op til fire og evt. fem efter behov.
Hendes maskine kan ikke komme over den lille bro ved klydeskjulet, da hjulafstanden er for bred. Når
der skal slås derude, skal det så ske på anden vis, med le, buskrydder eller med Finn og Inges
græsslåmaskine. Endnu en god grund til at benytte Miekes redskabsrum 
Kommende arbejdsopgaver
Søren har revideret oversigten over de faste opgaver. Jeres input til revision og forbedring er
velkommen til eftersommerens møde.
Særligt skal fremhæves behovet for at få slået mere græs, der hvor græsslåmaskinen ikke kan nå. Der
skal også findes en løsning på at få slået omkring vandhullerne, hvor de store maskiner ikke kan nå
ind for store sten mv. Det afslåede må godt smides ind i foldene. Men vedplanter og brombær må
ikke smides ind i foldene, kun urter og græsser.
Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor
Revideret Juni 2014
HUSK: Efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, skal plejeplanen konsulteres for opgaver.

Ansvarlig i
arbejdsgruppen
Faste opgaver:
Der slås græs på korte stiforløb, hvor
slåmaskinen ikke kan komme samt foran
skilte ved indgangene.
Forår og sommer.
Insektvolde på ny p-plads slås med le
eller buskrydder, og materialet rives af
med høriver. Gerne tæt på 1. juli og evt.
også i eftersommeren, fx omkring 1.
september.
Bæk/drænrende 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 drænudløb til renderne på
højjorden.
Marts og efter behov.
Der er en løbende opgave med
vandhulspleje og -tjek.
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.

Forår

Sommer

X = gjort
X

14. juni

X delvist, v.
Søren

?

?

?

Jens kvægholder /
Søren og gerne
Arbejdsgruppen
Jens kvægholder /
Søren og gerne
Arbejdsgruppen

Luffe meldte sig
20. november 2013

X

X

Efterår
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Der afholdes Åbent Hus i det omfang,
gruppen har ressourcer til.
Folderkasser fyldes og eventuelt 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 behov
for at efterfylde med noget jord omkring
stolperne.
Fugleovervågning i henhold til FVF’s
fugleovervågningsprogram inklusiv flora
og fauna (bl.a. overdrevsarter og den
vigtige strandtudse).
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. af karakteristiske arter
for stendiger bliver sparet.
Evt. besøgs- og informationsproblemer,
fx løse hunde, folk uden for stierne mm.
Overvåge vandstand og advisere om
dette og andre væsentlige driftsmangler,
og andet til sekretariatet
Ræve og minkobservationer og billeder

X
X
?
X

?

X
X

Hærværk
på skilt og
kasser
X

Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/ Åbent Hus
Se næste side.
Evt.
Der blev rykket fra arbejdsgruppen for at det ødelagte skilt ved informationstavlen ved
Dyndkrogvej snart bliver erstattet af et nyt. Søren rykker Allan for det.
Det efterspørges også om der evt. kan komme en folderkasse op ved færgelejet.
Gruppen ønsker en ny opdateret medlemsliste udsendt, og Jesper skal slettes af listen.
Tak for et godt møde, kaffe og kage – og beklager forsinkelsen.
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor
Kalender Efter 2014 - 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 14. juni

Arbejdsdag - fra kl. 10.00

Lørdag den 2. august

Arbejdsdag - fra kl. 10.00

Søndag den 7. september

Tur – Lær ænderne at kende. Kl. 10-13

Lørdag den 13. september

Fællestræf i Fugleværnsfonden. Mere info følger.

Søndag den 5. oktober

Arbejdsdag – fra kl. 10.00

Onsdag d. 12. november

Planlægningsmøde kl. 19.00 hos Finn og Inge

Finn og Inge indkalder som sædvanlig til alle arbejdsdage.
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