Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor
mandag den 19. maj 2008
Tilstede: Børge Rasmussen, Erik Sørensen, Finn Balle Kjeldsen, Gunnar Jørgensen,
Mogens Elnif Thomsen, Per Bak, Hildur Bak, Per Havlit og Søren F. Hansen.
Ebbe Finn Hansen manglede.
Listen over arbejdsgruppens medlemmer blev revideret, og det var desværre mest
udmeldelser. Gudrun og Villy har blandt andet trukket sig. En stor tak til Villy for den
fornemme indsats og for at reservatet har kunnet nyde godt af hans fine buskryddere.
Søren opfordrede derfor arbejdsgruppens medlemmer på at arbejde på en gradvis
supplering med nye aktive medlemmer. Den nye liste er vedlagt.
………………………………….
Brug af mail
Gruppen fik mulighed for at vælge mellem udsendelse af referat på mail eller med post.
Referater udsendes derfor kun med post til dem som udtrykkeligt gjorde opmærksom på
dette ønske. Herved sparer Fugleværnsfonden både papir og porto.
Udførte arbejdsopgaver vinteren 2007-2008
• Rydning af udsigtskile
• Opsætning af fuglekasser
• Væltet træ over sti fjernet
• Slåning af sti og opholdsareal
Kommende arbejdsopgaver
• Renovering af det gamle skjul: De små kikhuller skal erstattes af større hæve-sænke
vinduer. Børge og Per B. foretager opmåling. Arbejdet udføres i starten af august. (Se
kalender)
• Nedtagning af gamle plancher i skjulene
• Vedligeholdelse af stier og opholdsareal: Opgaven udføres af to "hold": Per B. samt
Mogens og Per H. De to hold aftaler selv arbejdsdage. Efter at Villy har meldt sig ud
har Per B. indkøbt en ny buskrydder. Søren indkøber endnu en som leveres hos Per B,
der vil give Per H. og Mogens en instruktion.
• Fåborg/Midtfyn kommune skal anmodes om at slå stien til bænken nord for
færgehavnen. Søren kontakter kommunen.
• Der bør etableres en kort gangbro hvor stien nord for færgehavnen er sumpet. Stykket
kan kun passeres tørskoet om sommeren. (Se kalender).
Nyt fra reservatet om fugle og natur
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To arter af Præstekraver yngler i noret: Den Store Præstekrave med flere par og den Lille
Præstekrave med et par.
Vandrikse og Grågås yngler i reservatet og hættemågerne har etableret en koloni på ca.
25-40 par.
Strandtudserne har etableret to adskilte kolonier, i det oversvømmede område neden for
det nye skjul.
Ca. 75 m øst for det gamle skjul var der en blomstrende tyndakset gøgeurt d. 19/5
Naturplejekalender
Der arbejdes på at etablere en naturplejekalender på Fugleværnsfondens hjemmeside
www.fuglevaernsfonden.dk . Det er meningen, at man her skal kunne følge med i
arbejdsgruppernes aktiviteter, samt i andre arrangementer. Man kan altså "annoncere" en
arbejdsdag, ved at sende en mail til: helle@hjorth-freelance.dk med dato og tekst. Helle
vil så sørge for, at det kommer på hjemmesiden.
Fugleture
Per H. og Gunnar vil sammen afholde to fugleture i starten af september og oktober.
Søren kontakter Gunnar for datoer. Datoerne vil fremgå af reservatets hjemmeside inden
længe.
Tak for et godt møde og for Jeres store indsats i reservatet!
Referent: Søren F. Hansen

Kalender:
2. og 3. august: Renovering af skjul
13. september:

Arbejdsdag med diverse vedligeholdelsesaktiviteter

4. oktober:

Etablering af gangbro på sumpet stykke af sti

