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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet 
 

Tilstede: Børge, Gunnar, Hans, Kaj, Per, Torben, Leif, Karin og så Søren fra sekretariatet. Erik E. stødte til 

senere. 

 

Mødet startede kl. 18.00 med lige at få kigget på og nydt fuglelivet. Der er fine obs-data fra Leif K. fra dagen 

i DOF-Basen. Derefter tog vi punkter og emner, som det kom sig. Og grillede indimellem. 

 

Dagsorden: 

 

1. Nyt fra sekretariatet 
a. Herunder bl.a. udstillingen i ventesalen ved Færgehavnen og indvielse og hvad der mere skal 

ske her 
2. Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. 
3. Kommende arbejdsopgaver 
4. Camping mv. på P-pladsen for enden af Dyndkrogvej 

a. Skiltning mv. 
b. Bænk på P-pladsen 

5. Fra-hegningerne af nogle af åbnede drængrøfter og eventuelt indplantning af tjørne og andre 
overdrevs-buske? 

6. Nye redekasser, hvor og til hvilke arter? 
7. Rynket rose/Hyben-rose (Rosa rugosa) og brombær-rydningerne 
8. Yngleøerne og deres tilstand 
9. Noret og vandstanden 
10. Eventuel tidsel-/høslæt i 2018 
11. Fugleovervågningen 
12. Åbent Hus-arrangementer i efteråret 
13. Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde 
14. Evt. 

 
 
Ad 1 Nyt fra sekretariatet 

a) Søren fortalte om den nye udstilling i ventesalen ved Færgehavnen og den kommende indvielse og 

hvad der mere skal ske her. Sekretariatet ved Hanne og Søren aftaler et planlægningsmøde med 

gruppen når vi kommer nærmere. Siden mødet er indvielsen af fase 1 blevet kombineret med vores 

fællestræf for alle frivillige i Fugleværnsfonden og datoen fastsat til lørdag d. 25. august fra kl. 11 til 16. 

Hanne har koordinere i fællestræffet fra sekretariatets side. De kræfter som gruppen kan og vil 

bidrage med er særdeles velkomne. Mange meldte sig under fanerne til dette. Børge tilbød bl.a. at han 

kan låne pavilloner med mere fra DOF Fyn. 

 

Sekretariatets Jørn er i gang med at få GPS punkter ind på alle vores skilte, plancher, tårne og alle andre 

faciliteter ind fra reservaterne så vi over tid kan have et samlet elektronisk kortværk med præcis placeringer af 

stort ser alt relevant i reservaterne. Børge har meldt sig fsv at få GPS punkter hevet ind til Jørn fra Bøjden nors 

faciliteter.  
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Børge fortalte i øvrigt at Jørn gerne må benytte og kontakte DOF Fyns P.R. udvalg. Børge og Jørn tager den 

herfra. 

 

Ad 2) Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm.  

Se skemaet længere nede. 

 

Ad 3) Kommende arbejdsopgaver 

Se skemaet længere nede. 

 

Efter brombærrydningerne, som jo blev vel overstået sidste år, er en del nye brombærskud – helt 

forventeligt – igen er begyndt at skyde op, og 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. 

 

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 bl.a. vokser op til og ind i hegn. I kan gerne 

tage kontakt til ham forud for næste arbejdsdag. Han nummer er på adresselisten. 

 

Der var i øvrigt et par gamle, og eventuelt fortsat udestående (?), opgaver som vi ikke kom 

omkring på mødet: 

 

Dør og redskabsophæng i grejrummet.  

Børge, Torben og Per laver dør og redskabsophæng i grejrummet hos Mieke. Er det ikke allerede 

sket? 

 

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. Der var og er dog ikke enighed i 

gruppen om det. Erik Ehmsen bragte det på banen igen ved dette møde. Dette kræver dog, at 

området foran diget planeres ud. Erik mener 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 det dog 

bliver et Sisyfos-arbejde, hvis man ikke får udpint jorden foran stendigerne ved at få fjernet det 

afslåede og smidt det ind på marken til kvæget. Ligesom med insektvoldene ved P-pladsen. Men den 

nødvendige udpining kan fx Miekes græsslåmaskine ikke klare da den er med multi/”bio”-klip. Der er 

tale om ca. 1.500-2.000 ekstra m2 der skal slås flere (3-4) gange om året. Det kommer til at koste en 

del. Gruppen mangler et endeligt svar på dette ønske fra sekretariatets side. Søren følger op til 

efterårsmødet. 

 

Ad 4) Camping mv. på P-pladsen for enden af Dyndkrogvej 



 3 Fugleværnsfonden, 2018 
Referent: Søren Ring               

Søren har været i kontakt med kommune om dette efter flere i gruppen har indberettet det fortsat er og er et 

stigende problem. Der er opsat et skilt med Camping og autocampere forbudt på pladsen. Gruppen har fået 

sedler på dansk engelsk og tysk til at sætte i vinduet på biler og autocampere. Fåborg kommune og Havørred 

Fyn er igen orienteret. Havørred Fyn ændre på deres tekst på skilte, i guide og på deres hjemmeside 

vedrørende dette. Der bliver senere på året opsat et piktogrampæl mere på pladsen mere skilte som den 

nuværende. 

 

Ny bænk 

Beboerforeningen i Bøjden by vil gerne have lov at opsætte en bænk på samme p-plads. Det har de fået lov til. 

De er blevet anvist hvor og at den skal være helt magen til den eksisterende bænk langs stendiget længere ind 

i reservatet. De bekoster materialer og opsætning, og vil slå omkring bænken.  

 

Ad 5) Fra-hegningerne af nogle af åbnede drængrøfter og eventuelt indplantning af tjørne og 

andre overdrevs-buske? 

Siden vort sidste planlægningsmøde i efteråret er vort udestående vedrørende de åbne dræn oppe på 

højjorden og med drænrør, som kvæg har væltet og knækket til dels blevet fikset. Der er gjort det mest 

nødvendige som der har været råd til i denne omgang. Der er dog andre brønd-overløbsrør og åbnede dræn 

som skal sikres med betonkegler henholdsvis særhegn - senere hen.  

Tanken er at der gerne må indplantes nogle få overdrevsbuske inden for disse mindre hegn omkring dræn. Så 

de af åre kan blive en del af det overdrevspræg vi arbejder os frem imod på de ca. 25 ha gl. agerjord 

(højjorden). Gruppen må gerne opgrave og flytte et mindre antal små hvidtjørne fra andre steder i reservatet 

og plante inden for disse hegn.  

 

Ad 6) Nye redekasser, hvor og hvilke arter? 

Der er opsat 40 kasser til blåmejser, stære og rødstjert. De har fået GPS koordinat og nr. og Per 

havlit holder styr på dem. Jørn fra sekretariatet får GPS lokationer mv fra Per og Børge. 

 

Ad 7) Rynket rose og brombær. 

Der er hevet/gået efter rynket rose på kysten igen. Der er også ved Erik Ehmsen indsats kommet 

gang i at få ryddet alle roserne ved færge-ventesalen. Her skal der enten af kystdir./NST eller 

færgen eller helt evt. os følges op så det ikke springer i roser med det samme igen. Det er allerede 

meget godt i gang. Erik må gerne følge op hvad der skal ske fremover. 

 

Brombær omtalt under punkt 3. Se dette 

 

Ad 8) Ynglerøerne 

 Yngleøerne er ved at gro oget til og Børge og Torben (eller var det Kaj?) vil tage fat på opgaven 

med at få ryddet dem i august måned. Gerne inden fællestræf. 

 

Ad 9) Vandstanden i noret. 

Det ser ud til der måske er højere vandstand i den nordlige del af noret, og lavere i den sydlige. 

Men den ene vandstandsmålepæl (den nordlige) har lagt sig. Kommunen er kontaktet to gange for 
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at få rettet den op og aflæst mere regelmæssigt. Det må gruppen også gerne gøre når de begge 

står igen som de skal. Vi skal have afklaret om vandstanden er for forskellig i de to dele af noret. 

Rørene under dæmningen kan være stoppet/sandet til eller lign. og skal så oprenses af 

kystdirektoratet.  

 

Ad 10) Eventuel tidsel-/høslæt i 2018 

Vi afventer tilstanden pr. 20/6 og finder ud af om der skal slåes igen i år. Tidslerne er i stadig lavere 

antal på højjorden, Så den del af de jordbundsbiologiske forandringer væk fra agerjord og så småt 

imod overdrev er vist overstået, men der er lang vej endnu. Skræpper ser ud til at blive næste 

problemartsgruppe. 

 

Ad 11 Fugleovervågningen  

Vi har fortsat Per D. Poulsen fra Fåborg til at foretage overvågning, og som næsten følger vores 

program og giver gode bearbejdede ynglepar i rette tid til DOFbasen.  

Flere i gruppen er også flinke til at indtaste observationer i DOFbasen – tak for det. 

 

Ad 12) Åbent Hus arrangementer  

Det seneste var den 13. maj.  Der var omkring en 30 besøgende. Der var en hit-art som trak ekstra 

folk til Bøjden nor i de dage; amerikansk hjejle, men også krumnæbbet ryle, pomeransfugl og også 

bl.a. sortklire, ryler og brushaner. 

Næste gang er den 9. september. Se også datoerne i oversigten sidst i referatet. 

 

Evt.  

Mink/ræv-observationer. 

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 DOFbasen er stadig også et stort ønske 

fra sekretariatet. 

 

Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/Åbent Hus 
Se kalenderoversigten på sidste side. 
 
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 2018:  
HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen. 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Forår 
2018 

Sommer 
2018 

Efterår 
2018 

Faste opgaver:     

Rydde omkring skjulene  Gjort X X 

Der slås græs på de korte stiforløb, hvor 
slåmaskinen ikke kan komme samt foran skilte ved 
indgangene. Forår og sommer 

Mieke 3-4 gange årligt med 
maskine og arbjdsgruppen i 
øvrigt med buskryddere og 
evt. le og høriver 

X 
Slået 3 
gange, 
fortæll
er 
Mieke  

X  

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 

  X X 

Bæk/drænene gennem ”Lunden” oprenses for 
nedfaldne grene og blade. Marts og efter behov 

Gunnar Gjort   

 

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 også 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 

Gruppen kigger på behovet X 
Sker 

senere 
- i år 

 X X 

Genvækst af popler i ”lunden” om nødvendigt Skønnes ikke nødvendigt pt. -   

Rosa rugosa på stranden. Genvækst holdes nede, 
hvis de ikke er helt væk endnu 

Der skal holdes øje, og de 
skal tages lidt igen 

X X 
Tages 
her i 

forsomm
ren 

X 

NY: Brombærrydninger i skræntskoven  x X x 

Strandvolde og strandenge – opskyllet affald 
indsamles. Forår 

 Ikke 
gjort i 

år 

  

Der afholdes Åbent Hus i det omfang, gruppen har 
ressourcer dertil 

Se datoer i turfolder og på 
arket på sidste side 

Gjort   

Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture Hans Gjort X  X 

Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. 
Efter behov 

På arbejdsdage Gjort   

Tjek og rengøring af de to skjul.  
Forår og efter behov 

På arbejdsdage X  X  X 

Eftersyn af faldlåger. Forår. Der er forsat behov for 
at efterfylde med noget jord omkring stolperne 

På arbejdsdage X ?   

Vedligehold og reparation af handicapvenlig 
bræddegangbro ned til Klydeskjulet 

Der mangler hønsenet på en 
del af bræddegangbroen,  

X Børge 
tilbyder 

at få 
sømmet 

noget 
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nyt og 
mere 

tråd på 

Fugleovervågning i henhold til FVF’s kommende 
reviderede fugleovervågningsprogram (gerne inkl. 
flora og fauna fx overdrevsarter og strandtudse) 

Ved til dels Per D. Poulsen og 
til dels ved Leif Kristensen 
der har meldt sig til 
overvågningskorpset og fået 
overvågningsprogrammet i 
aug 2017 

X  X X 

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 sten- 
diger bliver sparet og hjulet 

  
Gjort 

 
X  

 

Registrere evt. besøgs- og informationsproblemer, 
fx løse hunde i noret, folk uden for stierne mm. 

Meld endelig ind til Søren X X x 

Overvåge og aflæse de to vandstandsmålere, 
informere om dette og andre væsentlige 
driftsmangler mm. til Søren i sekretariatet 

VIGTIGT X   

Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT  Ingen 
set 

  

Vurdere behov at rydde opvækst på fugleøer, og 
erosionssikring 

Det er snart nødvendigt – sat 
til August 2018 

X Ryddes 
af Børge 
og 
Torben 
(?) 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. 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_LAV_2.pdf
http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_LAV_2.pdf
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor 
 

Kalender sommer og efterår 2018 - skriv datoerne i din kalender! 

 

Hans må gerne give sekretariatet besked, hvis der er noget, jeg har overset eller misforstået. 

 

Dato:     Aktivitet: 

 

Lørdag d. 9 juni    Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Umiddelbart efter den 19. juni Slåning/brakpudsning af evt. tidsler/skræpper ved 

maskinstation 

      

Lørdag den 10. juni   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Sidst juni/ primo Juli   Planlægningsmøde for Fællestræf kl. 17 

 

Lørdag ell. søndag d. 18./19. Arbejdsdag forud for Fællestræf kl. 10? 

 

Lørdag d. 25. august   Fællestræf - officielt fra kl. 11-16, gruppen starter før 

 

Lørdag den 8. september  Åbent hus kl. 10-13, ved Per, Kaj, Hans, Karin 

 

Lørdag d. 6. oktober   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Tirsdag d. 6. november   Planlægningsmøde kl. 18  

     hos Kaj Larsen, Skovstrupvej 77 

 

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


