  
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor
torsdag den 31. maj 2012
Tilstede: Anni, Børge, Erik, Finn, Inge, Gunnar, Jens, Kirsten, Per H., Per B., Hildur
og Helle Hjorth (HH) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF).
Afbud: Jesper

Da forårsvejret denne aften var usædvanligt råt, blev mødet forlagt til den
udmærkede ventesal ved færgelejet Bøjden-Fynshav.
Nyt fra sekretariatet
Orientering om det ansatte personale på Fugleværnsfondens sekretariat i Fuglenes
Hus, København: Biolog Søren F. Hansen er fratrådt sin stilling med virkning fra den
1. marts, og sekretær Ingrid Hostrup Pedersen går på efterløn den 1.juni.
Orientering om status på LIFE projektet:
Rydningerne er overstået og jordarbejdet næsten færdigt. Der er meget opvækst på
det nye overdrevsområde, og det vil blive slået/afpudset efter den 15. juli og igen i
efteråret. Indenfor de næste uger vil der blive slået spor, der hvor de nye stier skal
gå, og de nye kreaturhegn opsættes.
I forbindelse med udvidelsen af reservatet er der udarbejdet en ny plejeplan, et
redskab der bl.a. bruges til at fastlægge hvilken naturpleje, der skal udføres, hvordan
og hvornår.
Som ved andre naturgenopretningsprojekter kan vi ikke regne med, at alt vil være
perfekt, når projektet slutter i 2013. Der vil blive justeret og udviklet på mulighederne
hen ad vejen.
Fugleværnsfonden og entreprenørerne har ikke oplevet meget brok udefra over
projektet. Dette tilskrives oplysningsmøder, artikler og skiltning om projektet. Der vil
også blive udarbejdet nye plancher, og folderen revideres.
Udførte arbejdsopgaver siden sidst
En arbejdsdag i marts blev aflyst, fordi man skønnede, at der ikke var arbejde nok til
alle 13 medlemmer af arbejdsgruppen.
Den 14. april blev der så taget ekstra fat, og følgende opgaver blev klaret:
•
•
•
•
•
•
•

Sti ryddet
Bordbænkesæt samt skjulene forårsklargjort
Piktogrammer opsat
Fuglekasser tilset
Bæk i ”skoven” oprenset
Grene klippet ved bænk i den nordlige fold
Videregravning på Rosa rugosa opvækst ved stranden indenfor og udenfor
hegn

Derudover fortsætter arbejdet med at komme roserne til livs (der skal graves med
greb, understreger Hildur), og til at understøtte kan man anvende Vegano, en
harmløs pendant til RoundUp, brygget på hvidløg og brændenælder. Man kan så
forsøge med et mix af opgravning, sprøjtning af ny opvækst, gravning osv.
Helle sørger for, at Finn og Inge får Vegano til formålet.
Kommende arbejsopgaver
Som inspiration gennemgik vi den tidsplan, som er et bilag til den nye plejeplan. Heri
udføres nogle opgaver af entreprenører, og andre klares af arbejdsgruppen.
På listen er også opgaver, som arbejdsgruppen forventes at udføre, men som endnu
ikke er aktuelle, som fx rydning af opvækst på de nye øer. Måske bliver det aldrig
nødvendigt, men vi ser tiden an, og løser opgaverne når de opstår.
Her et udvalg af opgaver:
• Rydning af buske og opvækst på overdrev og kystskrænt (Per B. nævner, at
”klatterne” af det gamle yderhegn godt kan bruge noget udtynding).
• Check af grussti til klydeskjul – Helle arbejder på en løsning her i sommer
med den tilgroede handicapsti.
• Eftersyn af faldlåger
• Tjek og rengøring af fugleskjul
• Indsamling af affald på strand og strandenge
• Fortsat rydning af Rosa rugosa
• Klipning af grene ved stier
• Opfyldning med foldere
• Tjek af fuglekasser
På listen er også ”Rensning af Mindegab, hvis lukket” – en entreprenøropgave. Ved
besøg i noret vil arbejdsgruppen gerne holde øje med vandstanden og varsko Helle,
hvis den bliver faretruende høj. Især om foråret er det alvorligt i forhold til ynglefugle
på strandengen.
Angående rydning af brombær på pladsen ved klydeskjulet bemærkes det, at en
kratrydder med snor ikke kan få bugt med brombærrene. Der skal en klinge på
buskrydderen. Og så måske en hjælper med en rive. Arbejdsgruppen råder pt. over 1
buskrydder med klinge.
Ynglefugletællinger
Gunnar får fremover hjælp til arbejdet af Kell Grønborg.
Gunnar melder, at næsten alle vadefugle for ca. 1 uge siden pludselig var forsvundet
fra strandengen udfor Klydeskjulet. Dvs. rederne var forladt, og min. 4 ynglende
klydepar er flyttet til den nye ø udfor Bjergandeskjulet. Her forstyrres de og flyver op
fra øen, hver gang der går mennesker ind i skjulet. De vender dog hurtigt tilbage til
øen. Der bliver opsat et midlertidigt skilt uden på skjulet, som vil henstille, at man går
meget roligt ind i skjulet.
Angående de forsvundne/flyttede ynglefugle, så kom der flere teorier frem i løbet af
mødet: Rederne er blevet oversvømmet af højvande, en ræv har været på spil, eller
den lækat, som er blevet set ”tjekke” redekasser i reservatet, har været ude på
strandengen og mæske sig med æg. Lækatten er ikke set tidligere år, og hvis man

antager, at den bor i det lange stendige mod øst, er det måske braklægningen af det
fremtidige overdrev, der har lokket den helt ned til noret?
Kalender:
Det blev besluttet, at man ligeså godt kan arbejde på hverdage, når mange er
”arbejdsfrie”, og weekenden er travl for manges vedkommende.
Der regnes med 3-5 arbejdsdage om året, og indtil videre ser kalenderen således ud:

Kalender sommer/efterår 2012

Dato:

Aktivitet:

Tirsdag den 19. juni kl. 8.00-10.00

Arbejdsdag. Sti til klydeskjul slås,
og reservatet får et tjek inden presseseancen d. 22.

Tirsdag den 4. september kl. 9.00

Arbejdsdag

Mandag den 22. oktober kl. 9.00

Arbejdsdag

Torsdag den 15. november kl. 19.30

Planlægningsmøde hos Finn og Inge

Hvis der skønnes at være behov for det, vil Finn og Inge indkalde til yderligere
arbejdsdage.
Evt.
Arbejdsgruppen beklager, at Turfolderen er sparet væk i 2012, da den var et rigtigt
godt redskab på alle guidede ture og en god reklame for Fugleværnsfonden.

Tak for det flotte fremmøde, og jeres indsats for Bøjden Nor.

Referent: Helle Hjorth

