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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Den 19. november 2015 hos Finn og Inge 
 

Tilstede: Finn, Inge, Per H., Gunnar, Børge og så Søren fra sekretariatet. 

 

Mødet startede kl. 19.00. Finn og Inge bød på kaffe og kage – tak for det. Vi tog punkter og emner, 

som det kom sig.  

 

Dagsorden: 

Nyt fra sekretariatet 

Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. 

Kommende arbejdsopgaver 

Åbent Hus-arrangementer 

Jubilæet i 2016 

Nyt fugleovervågningskorps 

Nyt vedrørende diget ved skjulet, dræn, mindegabet mv. 

Tidsel-/høslættet i 2015 

Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde 

Evt. 

 

Nyt fra sekretariatet 

Søren fortalte løst og fast fra siden sidst. Bl.a. om et EU LIFE Kystfugle projekt der er undervejs, 

når/hvis EU bevilliger det. Og fra dagens besigtigelse i reservatet 

 

Siden sidst, udførte og kommende arbejdsopgaver 

Vi gennemgik skemaet med arbejdsopgaver fra maj 2015 referatet, se skemaet længere nede. 

Gruppen har udført alle de opgaver, som stod på skemaet i sidste referat. Tak for det. 

 

Søren har revideret Helles gamle liste igen efter mødet nov. 2015. Den kan også bruges i 2016. 

 

Gruppen giver udtryk for at der er behov for at få indkøbt endnu en buskrydder med sele og 

sikkershedsgrej for at kunne magte flere af de mange opgaver med rydning under hegn, 

brombærkrat, insektvolde, jord- og stendiger mm. Til brug for nyt medlem Kaj som godt vil og kan 

tage fat. 

 

Arbejdsgruppen må i øvrigt også gerne hvis I magter det tage hårdere fat på at klippe og beskære 

buske og krat op af el-hegn. Kvægholderen Jens tager en del af det, men der skal mere til endnu. 
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Åbent Hus arrangementer 
Se datoerne i oversigten sidst i referatet. 
 

Jubilæet 2016 – se mere her på dette link 

Der kommer mange aktiviteter i Fugleværnsfondens 50 jubilæums år. En af dem er 

Jubilæumsbogen som udkommer fredag d. 10. juni ifbm. indvielsen af vandreudstillingen FUGL på 

Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Hanne Havemose fra sekretariatet vil høre om nogen i 

gruppen vil påtage sig at besøge naturcentre, småbutikker o.l. som måske vil have bogen i 

kommissionssalg. Hanne udsender en mail til alle frivillige om det i foråret 2016, så alle dr melder 

sig bliver klædt ordentlig på. Det er jer der kender stederne hvor det kunne være relevant med 

fremvisning og salg af jubilæumsbogen lokalt. 

 

Desuden vil jubilæet vil blive markeret ved et officielt arrangement i Søsted Mose i Sønderjylland 

d.17. juni.  

D. 18. juni bliver der, også i Søsted Mose, inviteret til fællestræf for de frivillige arbejdsgrupper.  

 

Fugleovervågning (flere fugletællere) 

Sidste forår startede sekretariatet et nyt særligt fugleovervågningskorps. Til vinter revideres 

overvågningsprogrammet fra 2011 og der skal rekrutteres yderligere gode fuglekendere til 

overvågningskorpset i foråret 2016. 

 

Nyt vedrørende diget ved skjulet, dræn, mindegabet mv. 

Søren har igen noteret omfattende overløb to steder over dæmningen imellem et af de større 

vandhuller og Klydeskjulet. Sekretariatet må nu finde en bedre løsning og finde penge til at få lagt 

mere højde på dæmningen, og evt. få underløbsrøret fordoblet eller gjort større. 

 

Tidsel-/Høslættet i 2015 

Der begynder at være mindre og mindre af tidsler i opvækst, og gruppen må meget gerne notere 

hvad og hvor de ser større mængder af tidsler i foråret 2016. Så vi sammen med kvægholder kan 

få afgjort om det bliver nødvendigt med et tidselslæt mere i 2016. 

 
Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/Åbent Hus 
Se oversigten næste side. 
 
Tak for et godt møde og kaffe og en fantastisk fælles fugleoplevelse ud for Bjergandeskjulet! 
 
Med venlige hilsner 
Søren Ring 
 
 
 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/351
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Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2016:  
Revideret november 2015. HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen. 
 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen + 
kommentarer 

Forår 
2016 

Sommer 
2016 

Efterår 

Faste opgaver:     

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

 X 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 

    

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

Gunnar    

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 

   

Der er en løbende opgave med vandhulspleje og 
slåning af opvækst (tidsler, nælder mv), hvor 
maskiner ikke kan komme til 

Luffe meldte sig 20/11-13,  
men det er vist forsat ikke 
sket. Andre må gerne tage 
over. 

X  X 

Genvækst af popler i ”Lunden” om nødvendigt  X   

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

Er de helt væk? X X X 

Strandvolde og strandenge – opskyllet affald 
indsamles. Forår 

Hvem? X   

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

Se datoer i turfolder og på 
arket på sidste side 

   

Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture  x x X 

Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. 
Efter behov 

    

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

 x x X 

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

 X   

Vedligehold og reparation af handicapvenlig 
bræddegangbro ned til Klydeskjulet 

Mere hønsenet? X   

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

Til dels Per D. Poulsen, andre 
må meget gerne supplere 

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. 

 x x  

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

 x x x 
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Overvåge vandstand, informere om dette og andre 
væsentlige driftsmangler mm. til Søren i 
sekretariatet 

VIGTIGT x   

Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT    

 

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 forår 2016 - skriv datoerne i din kalender! 

 

Inger og Finn må gerne give sekretariatet besked, hvis der er noget, jeg har overset eller 

misforstået. 

 

Dato:     Aktivitet: 

 

Søndag d. 28. februar    Ørnens dag 

  

Lørdag d. 12. marts    Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 24. april   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Lørdag d. 7. maj     Tårnenes dag    

 

Onsdag d. 18. maj    Planlægningsmøde og grillaften 

  

Lørdag d. 28. maj    Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag d. 29/5     Fuglenes dag     

 

Fredag 10. juni     Indvielse af vandreudstillingen FUGL på  

     Johannes Larsen Musset Kerteminde 

Lørdag d. 11. juni    Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Lørdag d. 18/6    Fællestræf Sølsted mose 

 

Søndag den 30. august   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 6. september Åbent Hus kl. 10.00 - 13.00 

 

Søndag den. 20. september Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Lørdag den 10. oktober  Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Torsdag den 19. november Planlægningsmøde – kl. 19 til ? 

 

Finn og Inge indkalder som sædvanlig til alle arbejdsdage (ved p-pladsen på Dyndkrogvej) 
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