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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18 hos Kaj på Skovstrupvej
Tilstede: Børge, Hans, Kaj, Per, Torben, Karin, Troels, Vibeke, Erik, Kirsten og så Søren fra sekretariatet. Afbud:
Gunnar, Mieke, Jette, Leif

Mødet startede kl. 18 med løs snak, lidt introduktion og dejlig mad fra Kaj. Derefter tog vi punkter og
emner, som det kom sig, og dertil kaffe og dejlig kage indimellem. Stor tak til Kaj og til Karin, som hjalp til.
Søren og Erik havde været på besigtigelse i reservatet sent om eftermiddagen.
Ad 1) Nyt fra sekretariatet
Søren fortalte nyt fra sekretariatet. Han takkede på sekretariats vegne for hjælp til det meget fine
arrangement og engagement ved arbejdsgruppernes fællestræf i Bøjden Nor i august. Det var godt arrangeret,
fin forplejning, god stemning og en hyggelig dag.
Ad 2) Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm.
Siden vores møde i maj har der været arbejdsdage den 9/6 og 18/8 og arbejde ifm. med fællestræf den 25/8
og så selve fællestræffet og Åbent Hus den 8/9. Arbejdsdagen den 6/10 var aflyst. Se også skema nedenfor.
Ad 3 og 4) Kommende arbejdsopgaver - Se skemaet længere nede.
Ad 5) Nye medlemmer i arbejdsgruppen
Flere i arbejdsgruppen har udtrykt ønsker om flere nye folk i gruppen, fordi gruppen lidt for ofte har været for
få folk til de enkelte opgaver på en arbejdsdag, og fordi det også er lidt kedeligt at gå alene med det derude.
Der er ofte også flere opgaver end der kan nås, så flere i gruppen føler, man hænger bagefter og ikke når alle
af de faste og tidvise opgaver på listen i skemaet og i referaterne fra planlægningsmøderne. Søren havde
derfor inden mødet sendt en mail til bestyrelsen i DOF Fyn med en opfordring til at spørge efter frivillige i
deres kredse. Troels Tvedebrink fra Hårby har meldt sig i gruppen. Børge og Per havde også hvervet to frivillige
fra Sydlangeland-gruppen; Vibeke og Jette. Derudover kom Per med en ny : Hans-Ludvig Knöll-Fuglesang.
Torben Lindegård er skiftet til arbejdsgruppen Søgård Mose. Siden har også Steen Lauritsen meldt sig i
arbejdsgruppen igennem Sørens opfordring til DOF Fyn. Vi har nu forhåbentligt rigeligt med folk.
Ad 6) Ny kontaktperson
Hans har trukket sig som kontaktperson, men han beholder opgaverne med at fylde op med foldere og holde
øje med og gøre lidt rent i de to skjul. Erik blev valgt som ny kontaktperson for gruppen, og folk må endelig
sige til, hvis der er noget, som de er utilfredse med! Søren og Erik tager en snak snarest efter mødet, og Erik får
tilsendt de relevante dokumenter fra sekretariatet vedrørende bl.a. en kontaktpersons opgaver, plejeplan,
grejliste, adresseliste mm.
Ad 7) Brombærrydning, roser – og gyvelsnappere mm.
Brombærrydningerne
Efter brombærrydningerne, som jo blev vel overstået sidste år, er en del nye brombærskud igen begyndt at
skyde op. De skal nappes og straffes, i det omfang kvæget ikke får gjort det af med noget af det.
Gyvelsnapperne og drænspaden tages i brug. Der er til nogle arbejdsdage i dette.
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Jens Larsen har stadig et stående tilbud til at vise, hvordan han gør det med buskrydder. Blandt andet med
de brombær, der vokser op til og ind i hegn. I er velkomne til at tage kontakt til ham forud for en
arbejdsdag i foråret. Jens’ nummer er på adresselisten.
Roserne:
Roserne ved færgebygningen er ryddet, og der er brændt af. Der bliver lidt efterrydninger her, og der står
fortsat få roser, som kommer igen langs kysten. På nordsiden af dæmningen kan der også bekæmpes –
rynket rose breder sig fra skrænterne helt i nord. Vedr. de invasive roser på selve skrænten tager Søren
kontakt med naboen og hører, hvordan vi kan hjælpes ad med eventuelt at komme dem til livs. Kommunen
har større partier på nordsiden af halvøen. Det har Erik en aftale med dem om, at de gør noget ved.
Der var i øvrigt et par fortsat udestående opgaver, som vi overså på mødet: se i skemaet.
Dør og redskabsophæng i grejrummet.
Børge, Torben og Per laver dør og redskabsophæng i grejrummet hos Mieke. Men det er da allerede sket,
ikke sandt?
Den smalle lange bræmme imellem sten- og jorddige
Dele af gruppen har tidligere ønsket sig at få gjort den smalle lange bræmme imellem sten- og jorddige mere
tilgængelig for slåning med Miekes græsslåmaskine. Erik bragte det på bane igen ved dette møde. Det kræver
dog, at området foran diget ryddes og planeres ud, og at der tages hensyn til bregnen engelsød. Erik mener, at
det i høj grad vil gavne strandtudserne, at de lettere kan få såvel adgang som varme fra og i stendiget, hvis der
er lav vegetation foran. Søren mener, at det dog bliver et sisyfosarbejde, hvis man ikke får udpint jorden foran
stendigerne ved at få fjernet det afslåede materiale og smidt det ind på marken til kvæget. Ligesom med
insektvoldene ved p-pladsen. Men den nødvendige udpining kan Miekes græsslåmaskine ikke klare, da den er
med multi/”bio”-klip. Erik (med flere) mener, at kvæghegnet så skal rykkes en ca. 1,5 -2 meter tættere på
stendiget, og stien rykkes tættere på diget. Det kommer til at koste en del knofedt og også penge. Gruppen
mangler et endeligt svar på dette ønske fra sekretariatets side. Søren undersøger, hvad vores kvægholder siger
vedr. hegnet. Det kommer til at koste noget at få udjævnet ”grøften” jorden foran sten og jorddige, så Søren
skal spørge efter penge til det i fonden, hvorefter han melder tilbage inden forårets arbejdsdage. Søren fik
desuden indtryk af, at dele af gruppen meldte sig til at flytte hegnet de ca. 2 meter. Det kræver nogle
hegnsmaterialer, der skal indkøbes forud (ekstra tråd, bindere, hegnsrør, evt. nogle pæle o.l.). Det vil være
rigtig godt at tage Jens Larsen på Bimosegård med på råd, så hegnet bliver sådan, som hans kvæg har brug for.
Det er i øvrigt et hegn med virkelig meget strøm på, så det skal selvsagt også slås fra, og det skal gøres inden
kvæget udbindes i maj. Det skal der også tales med Jens om.
Børge forslog, at opgaven med at klargøre jorden foran sten- og jorddige kunne klares ved at ”ferrarien”
påmonteres med slagle-klipperen fra Tryggelev. Den kan gå en 2 cm ned i jorden. Det er en marts- eller
aprilopgave. Børge og Erik koordinerer dette op til en arbejdsdag. Måske kan den også bruges i brombærkrat
forud for trækken brombærrødder op med gyvelsnapperne.
Ad 8) Mindegabet og vandstanden
Vandstandspælen på nordsiden af dæmningen er blevet reddet i land af Børge. Kommunen er blevet bedt
om at sætte den op igen. Det er dog ikke sket endnu. Søren tager kontakt til dem igen, og beder dem sikre
at begge vandstandsmålere står rigtigt. Den måler, der står syd for dæmningen ved færgebygningen, står
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og hælder noget. I må gerne aflæse den med jævne mellemrum og notere vandstand og dato. Så kan vi
over året og årene efter følge vandstanden i noret.
Ad 9) Fase 2 vedr. udstillingen i færgebygningen
I 2019 vil der blive opsat en observationsplatform og laves et mindre legeareal med fugleinspirerede
udendørs legeredskaber. Processen med fase 2 er desværre meget langsom grundet behov for ny
matrikulering, godkendelser og myndighedsbehandling i flere regier. Vi forventer det kommer op i 2019.
Ad 10) Ulovligt fiskeri i noret
I 2018 har der igen været sat åleruser og lagt båd i noret. Søren har en god kontakt i fiskerikontrollen, som
har taget fat i det igen. Det er ikke lovligt at sætte ruser i noret ved at gå over fondens matrikler, endsige at
sætte båd i noret ved at gå over fondens matrikler. Teoretisk kan det være sket ved at gøre det fra selve
dæmningen og dermed komme under hegnet. Så det er ikke beviseligt ulovligt. Det er dog påtalt overfor
fiskerne, at det ikke er i orden. Gruppen må gerne holde øje med det, fotografere det og melde ind til
Søren, hvis det altså - imod forventning - skulle ske igen i 2019.
Ad 11) Ny bænk ved p-pladsen for enden af Dyndkrogvej
Søren har aftalt med beboerforeningen i Bøjden By, at de må opsætte og vedligeholde en hvile-bænk på ppladsen (den er allerede opsat). Det var en betingelse, at den kom til at ligne den anden bænk, som
gruppen tidligere har lavet.
12. Åbent Skjul i 2019
Vi fik koordineret fugledage med Åbent Skjul i 2019. Datoer er meldt til Allan og står i skema nedenfor.
13. Fugleovervågningen i 2017 og 2018
Søren fortalte kort om ændringerne i afrapporteringen fra Fugleværnsfonden i DOF’s Fugleåret mm.
Eventuelt:
 Søren nævnte, at det måske kunne være relevant at få sat kasser op til stor skallesluger. Arten
yngler i DK på Als og i Storstrømsområdet. Begge steder har man gjort en del ud af at sætte kasser
op til dem. Hvis nogen i gruppen er frisk på det, kan Søren komme med gode konkrete
byggevejledninger mm. fra Bjarne Hemmingsen i Nyordgruppen. Det kunne være relevant at
afprøve at opsætte 2-4 kasser længst imod øst.
 Den ene af yngleøerne kunne ikke ryddes i sommer. Børge og Erik vil tage fat på opgaven med at få
den afbrændt eller ryddet her til vinter eller næste år i august.
 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.
 Vintertællinger af særligt bjergand og indrapporteringer i DOF-basen er stadig også et stort ønske
fra sekretariatet.
Datoer for næste arbejdsdage, planlægsningsmøder og Åbent Hus - Se kalenderoversigten på sidste side.
Tak for et godt møde
Med venlige hilsner fra Søren Ring
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Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2019:
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/arbejdsgruppen i
øvrigt med buskryddere og
evt. le og høriver

Gunnar?

Forår
2019

Sommer
2019

Efterår
2019

X
X

X
X

X

X

X

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

Jens kvægholder/Søren og
gerne 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
Genvækst af popler i ”lunden” om nødvendigt
Rosa rugosa på stranden. Genvækst holdes nede,
hvis de ikke er helt væk endnu

Gruppen kigger på behovet

X

Skønnes ikke nødvendigt pt.
Der skal holdes øje, og de skal
tages lidt igen

X

X

X
Tages
her i
forsom
-meren
X

X

Gjort
Gjort

X

X

På arbejdsdage

X

X

X

På arbejdsdage

X?

NY: Brombærrydninger i skræntskoven
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)

X

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

Der mangler hønsenet på en
del af bræddegangbroen,
Ved Per D. Poulsen og Leif
Kristensen fra overvågningskorpset jf. overvågningsprogrammet udleveret i 2017

X
Ikke
gjort i
år
Gjort

X

Børge

X

X

x

X

Fugleværnsfonden, 2018
Referent: Søren Ring
Andre opgaver:
Stendige ved syd stien. 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
+ flyt af hegn og klargøring af areal foran sten- og
jorddige
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 og mink-observationer og billeder
Vurdere behov at rydde opvækst på fugle øer, og
erosionssikring

X

x

Meld endelig ind til Søren

X

X

VIGTIGT

X

VIGTIGT
Det er snart nødvendigt – sat
til vinter/august 2019

x
X

5

x

X
X
Ryddes
af
Børge
og Erik
m.fl. (?)
vinter/i
august

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 og sommer 2019 - skriv datoerne i din kalender!
Erik må gerne give sekretariatet besked, hvis der er noget, jeg har overset eller misforstået.
Dato:

Aktivitet:

Lørdag den ?/2
Mandag den 18/2
Lørdag den 9/3
Mandag den 11/3
Lørdag den 6/4
Mandag den 8/4
Tirsdag den 14/5 eller 15/5
Søndag den 12/5
Lørdag den 25/5
Mandag den 27/5
Søndag den 16/6
Mandag den 17/6

Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Planlægningsmøde med grill kl. 18, besigtigelse kl. 16
Åbent skjul kl. 10-13 (Per, Kirsten og Hans)
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00
Arbejdsdag – kl. 9.00

Og umiddelbart efter den 19. juni

Slåning/brakpudsning af evt. tidsler/skræpper ved
maskinstation (Søren står for det, men billeder og
indmeldinger om tilstand modtages med kyshånd)

Lørdag den 8. september

Åbent Skjul kl. 10-13, ved Per, Kirsten

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