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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

Torsdag den 3. juni 2013 i Klydeskjulet 
 

Til stede: Mine noter er desværre usikre her efter 8 uger, så jeg husker ikke alle , der var tilstede. Undskyld 

mange gange. Jeg mener, at det var: Anni, Finn, Inge, Gunnar, Jesper, Kirsten, Per B, Hildur (og måske Per H 

også?) samt Helle Hjorth (HH), og Søren Ring (SR) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF) 

 

Afbud: Børge, flere (?) 

 

1. Nyt fra sekretariatet 
 
1.1 Personale 
Helle Hjorth har for nylig meddelt, at hun har valgt at stoppe som ansat og frivillig i Fugleværns-
fonden. Helle har så god succes med sin egen freelancevirksomhed, at arbejdsmængden med to jobs 
simpelthen er blevet alt for stor. FVF og de frivillige lykønskede Helle og gav gode ord med på vejen. 
Det var samtidig en trist og overraskende besked for arbejdsgruppen, som i syv år har haft glæden af 
Helle’s dedikerede og grundige arbejde som den praktiske naturforvalter og alt-mulig-kvinde  for 
såvel Bøjden Nor og Sydlangelands-arbejdsgruppen. 

Marie-Louise Olsen kommer tilbage fra barsel den 1. august. Barselvikaren Carina Pilgaard sidste 
arbejdsdag er den 16. august. 

Søren står fortsat primært for den overordnede naturovervågning, den biologiske faglighed i forhold 
til reservaterne og så nogle af de større projekter (fx Bøjden LIFE og arbejdet med at få Bøjden gjort 
til IBA og fuglebeskyttelsesområde), mens Marie-Louise varetager den overordnede drift såsom 
græsningsaftaler, slet og landbrugsstøtte.  

Søren fra sekretariatet er p.t. den primære kontakt for de frivillige i arbejdsgruppen.   
 
1.2 Status på EU LIFE Bøjden Nor 
Projektet nærmer sig sin afslutning, og vi fik jo afholdt en fremragende indvielse på befrielsesdagen.  

Plancher til skjulene og skilte er sat op. 

Der mangler dog en mindre ting: noget jordarbejde i forbindelse med at de to vandhuller ikke 
fungerer, som de skal. Det ordner Fåborg-Midtfyn Kommune (FMK) med Millinge maskinstation, helst 
inden udgangen af august. 

Der skal også laves naturovervågning af floraen. Det gør FMK’s botanikere i juni.  

Der skal også spredes noget hø fra Helnæs. Naturstyrelsen Fyn afholder et høsletkursus sidst i juni 
(siden er det blevet flyttet til 1. og 2. juli) med deltagelse af FMK samt Søren og Helle fra 
Fugleværnsfonden. Her vil en del af de mange sjældne overdrevsplantearter, som findes dér, blive 
slået med le og bragt til Bøjden Nor. Høet med de vigtige og forhåbentligt spiredygtige frø udbringes 
derefter på de meste egnede og tørre steder på de nye jorde – det kommende overdrev. Søren 
efterlyste frivillige, der vil være med. Det blev nævnt, at Egon Iversen fra Søgård Mose måske kunne 
være interesseret i at deltage. 
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Projektet har som helhed været en stor succes. Nu venter afslutningsopgaverne i forhold til regnskab, 
EU, rapporteringer mv. over de næste 9 måneder. Følg med på hjemmesiden. 

Jens skal ifølge aftalen slå under hegnet på den ca. 7 km lange hegnsstrækning. 
 
 

2. Arbejdsgruppen og arbejdsopgaver 
 
2.1 Udførte arbejdsopgaver siden sidste planlægningsmøde 

 Opsætning af piktogrammer, når skiltepæle opsættes 

 Opvækst popler i lille lund  

 Rosa rugosa (hegn flyttes) 

 Rydning af fugleøer, hvis det skønnes nødvendigt 

Som referenten husker det, blev det nævnt på mødet, at alle kommende opgaver (se ovenfor) fra 
sidste planlægningsmøde og sidste referat er udført. Jeg er dog i tvivl, om det er korrekt opfattet, 
beklager. 
 
2.2 Kommende arbejdsopgaver  
Helle har udarbejdet en lille oversigt over de faste opgaver. De er tilpasset lidt og vedlagt på 
særskilt ark, så det er nemt at tage et særskilt print med sig ud. De er også indsat her: 
 

 
Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor. Den frivillige arbejdsgruppe 
HUSK: Efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, kan plejeplanen konsulteres for opgaver. 

 
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 den 1. juli og eventuelt også i eftersommeren, fx omkring den 1. september. 

 

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

 

 Genvækst af popler i ”Lunden” om nødvendigt. 
 

 Rosa rugosa på stranden – genvækst holdes nede.  
 

 Strandvolde og strandenge – opskyllet affald indsamles. Forår. 
 

 Der afholdes Åbent Hus-arrangementer i det omfang, gruppen har ressourcer til. 
 

 Folderkasser fyldes og eventuelt opslag om ture. 



 3 Fugleværnsfonden, den 7. august 2013 

Referent: Søren Ring               

 

 Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. Efter behov. 
 

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

 Eftersyn af faldlåger. Forår. 
 

 Fugleovervågning i henhold til FVF’s fugleovervågningsprogram inklusiv flora og fauna 
(blandt andet overdrevsarter og den vigtige strandtudse). Der er desværre ikke blevet 
overvåget efter Fugleværnsfondens overvågningsprogram i Bøjden Nor i år. Søren holder 
kontakt til Kell Grønborg. 

 
Andre opgaver: 

 
 Stendiget på den lange østside renses for græs på udvalgte, særligt interessante områder. 

Høj opvækst foran diget ryddes, og det afslåede smides ind folden. Her er en smule fra 
Naturstyrelsen om jord- og stendiger: 
http://www2.sns.dk/udgivelser/1999/naturstr/stendiger.htm  

 

 Vandhulspleje/tjek  
 

 Eventuelt besøgs- og informationsproblemer, fx løse hunde, folk uden for stierne mm. 
 
 
2.5 Værktøj/redskaber – grejliste mm. 
 
Status:  
Per og Finn har én kratrydder hver - en med snøre og en med snøre/trekantsklinge. Husk at sikre, 
at I har det rigtige sikkerhedsudstyr og bæreseler, ellers bliver I hurtigt for trætte (og døve) af at gå 
med det grej på de lange stræk. 

Der er 3 stk. ”Gyvelsnappere” (de canadiske contractigators, som er eminente til at rive mindre 
træer op med) og en gummibåd i Langelandsgruppen. Kan eventuelt udlånes til Bøjdengruppen 
ved behov. 
 
Der er også et A-skilt med fuglekig og et stort bålsted/-fad hos Per (?) 
 
Der er behov for såvel et par nye høriver til insektvold samt ekstra og kraftig kratrydder (med 
klinge, ikke snor) til brombær. Der er også udtrykt et behov for nogle små økser. Fx Fiskars X5, 
eller X7 enhånds-økser. Det er bevilliget, at det indkøbes - inklusiv nødvendigt sikkerhedsudstyr til 
kratrydder (hjelm med ansigtsværn, høreværn, bæresele, og benzindunk).  Det kan fx indkøbes 
umiddelbart før, det skal bruges næste gang. 

Det anbefales, at alt (også nyt) grej bliver mærket fx med ”Fugleværnsfonden”, så det kan komme 
retur, hvis det bliver væk eller glemt et sted. 

http://www2.sns.dk/udgivelser/1999/naturstr/stendiger.htm


 4 Fugleværnsfonden, den 7. august 2013 

Referent: Søren Ring               

Der er også behov for noget opbevaring i eller i nærheden af reservatet. Søren undersøger med 
Mieke de Jonge på Bøjden Cottage (http://bojdencottage.com/-ophold anbefales, red. Søren), om 
vi kan få lov at låne et lille hjørne i en længe hos hende.  
Hun har siden (den 2. juli) sagt ok til det, og vist Helle og mig en lille plads hos hende. I øvrigt 
sammen med en god sludder og en rigtig god kop kaffe og kage. Hun har dog undret sig over aldrig 
at have haft en ”fugle-gæst” på sit lille fine B&B.  
Søren foreslår, at Inger og Finn aflægger hende et besøg for at tale om adgangen til lidt 
opbevaringsplads til værktøjer/grej.   
 
2.6 Ynglefugletællinger 2013 /overvågning på de nye arealer 
Ifølge LIFE-projektet skal det nye areal på sigt udvikle sig til et overdrev ved udpining i form af 
græsning og eventuelt slæt. Fåborg-Midtfyn Kommune vil til sommer 2013 lave en, for dem sidste, 
botanisk artsregistrering af vegetationen.  Det vil være til stor gavn, hvis de frivillige noterer sig, 
hvordan græsningen og udviklingen er på de nye områder, og om der sker skift i fx vegetation og 
vegatationshøjder. 
 
Vedrørende fugleovervågningen i henhold til FVF’s fugleovervågningsprogram, holder Søren 
kontakt til Kell Grønborg. Der er desværre ikke blevet overvåget efter dette overvågningsprogram i 
Bøjden Nor i år. Men der er indberettet en del observationer i DOFbasen, så det er ikke helt slemt 
med et enkelt hul i årsovervågningen. Det er vigtigt, at alle, der vil, også holder øje med frøer og 
tudser, særlig strandtudse, og gerne også overdrevsplantearter på det ny kommende overdrev. 
 
Angående anden overvågning af flora og fauna har en ”Gravlund eller Gravgård” fra Naturcenteret 
ved Trente Mølle fået tilladelse af Helle til at se på insekter.  
 
Jens Olaf Hansen (Luffe), der skriver på et projekt ved Odense Universitet ser på botanikken. 
 

 
Billedet er taget ved Bøjden af Allan Gudio Nielsen 

 

3. Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/ åbent hus 
Se næste side. 

http://bojdencottage.com/
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor 
 

 Kalender Efterår 2013 - 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 den 9. juni   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 1. september  Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 8. september Naturens Dag (Åbent Hus) – kl. 10.00 - 13.00 

 (Gunnar og Per H. kommer) 

 

Lørdag den 26. oktober  Arbejdsdag kl. 10.00 - 13.00 

 

Tirsdag den 20. november  Planlægningsmøde kl. 19.00 hos Finn og Inger 

 

Finn og Inge indkalder som sædvanlig til alle arbejdsdage. 
 
 
Evt. 
 

 Der var besøg fra Hjerteforeningen den 26.maj i et par timer. Et par af de frivillige deltog og 
viste frem sammen med Helle. Alle ca. 18 gæster havde nogle gode timer ved det nye 
større Bøjden Nor og drog hjem med store smil på læberne. 

 

 Ved Maden Sø er der opsat tårnfalkekasser. 
 

 Kasserne ved Bøjden Nor er hvinandekasser. Søren mente, at der måske skal ses på om det 
skal være en anden model, så vi ikke får tårnfalke i dem. 

 
 
Tak for et godt møde – og beklager igen forsinkelsen 
 
Med venlig hilsen 
Søren Ring 
 


