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Fra pløjemark til fuglereservat

Naturreservatet Bøjden Nor

Viber, klyder, lærker og grågæs er nogle af de
yngle- og rastefugle, som har fået deres levevilkår
væsentligt forbedret, efter at 25 ha. tidligere agerjord ved Bøjden Nor er blevet omdannet til et
fantastisk naturområde. Forvandlingen fra pløjemark til naturområde er bl.a. blevet realiseret
gennem midler fra EU’s LIFE+ program. Projektets
budget er på 8,6 mio. kr. Karen Krieger Fonden
bidrager med 2,5 mio. kr., Fugleværnsfonden med
500.000 kr., Faaborg-Midtfyn Kommune med 1,3
mio. kr. De resterende 4,3 mio. er støtte fra EU’s
LIFE+ program. Udover at forbedre naturkvaliteten i
områdets strandenge og våde lavninger vil også den
truede naturtype, overdrevet, og dets flora, insekter
og fuglearter blive tilgodeset
i projektet. Projektet vil
desuden formindske
udledningen af fosfor
og kvælstof til Bøjden
Nor og Østersøen.

Bøjden Nor er udpeget af EU som et
NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. Bøjden Nor er et af
Fugleværnsfondens reservater. Hele
Bøjden Nor på 118 hektar er fredet, hvoraf 39
hektar strandeng har været fuglereservat siden
1980. Det lave vand i noret og den varierede
natur giver levesteder for mange forskellige fugle
året rundt, og her er meget fine muligheder for at
se mange af de ande- og vadefugle, som lever på
strandenge og ved lavvandede kyster.
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Velkommen til
Naturreservatet

Bøjden Nor
Sydfyn

Kørselsvejledning
Bøjden Nor ligger med egen færgehavn for enden
af rute 8. I udkanten af Bøjden by viser skilte ad
Dyndkrogvej til P-plads ved sydenden af noret,
hvorfra en natursti leder til to fugleskjul.
N:6106161 E:568917 (UTM32 ETRS89)

Vibe

91541_boejden-nor_a_r1.indd

1

Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 140, 1620 København V
Tlf. 3328 3839, E-mail: fvf@dof.dk
www.fuglevaernsfonden.dk

Tryk: Narayana Press, Gylling

Udarbejdet af Fugleværnsfonden · Tegninger: Carl Christian Tofte · Tekst:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen · Forside: Bjergænder · 2. udg. Sommer 2012

13.06.12

14.05

100 mm

100 mm

97 mm

er nogle af de mange fugle, som fouragerer eller
hviler her. Mest berømt er noret for de mange
tusinde trold-, taffel- og bjergænder, der i fire
vintermåneder kan nydes på tætteste hold fra de to
fugleskjul. Hvert år raster flere tusinde bjergænder
i Bøjden Nor. Kun få andre steder i Danmark kan
man se så mange bjergænder samlet som her i
noret. Bjerg- og troldænderne ligger som regel og

hviler og pudser sig i dagtimerne. Om natten søger
de efter føde i Lillebælt. Taffelænderne er mere
aktive om dagen. De lever mest af
planteføde og smådyr, som
er nemmest at finde i
dagslys.

Fuglelivet ved Bøjden Nor
Bøjden Nor er en gammel, lavvandet bugt, der
er blevet afsnøret fra havet med en strandvold,
så der kun er et mindre til- og afløb. Her kan
fuglene søge ly på strandengene og det lave vand.
På strandengene yngler vadefugle, bl.a. vibe og
rødben, men det er de mange rastende fugle der
gør Bøjden Nor til en lokalitet af stor betydning.
Ænder, gæs, svaner, skarver, hjejler og vadefugle

Blå kærhøg
Svartbag
Hættemåge

Stormmåge
Skarv
Trold- og bjergænder

Fiskehejre

Sangsvaner
Hjejle
Vibe
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Pibeanden går på græs

Engelskgræs på strandengen

Pibeanden er efter gråanden den talrigeste svømmeand
på trækket gennem Danmark, og der kan ligge mange
pibeænder her i noret i det tidlige efterår. Pibeanden
går gerne op på land for at “græsse”. Fra fugleskjulet
kan man som regel se – og høre –
de smukke pibeænder
på tæt hold.

Her på strandengen vokser den lille smukke
urt, engelskgræs. De rosenrøde blomster dufter
dejligt fra juni til september. Engelskgræs vokser
på strandenge og overdrev og i rabatten langs
de danske landeveje. Her er der ellers ikke
mange planter, som kan overleve pga. de store
mængder salt, der bliver hældt ud på vores
veje i vinterhalvåret. Men engelskgræs
kan klare mosten og klarer sig fint næsten
uden konkurrence fra andre planter.

Helnæs Bugt

Kål på stranden
På stenstranden vokser den
store flotte strandkål. Alle
dele af planten er spiselige.
Bladene kan spises som kål,
mens bladstilkene kan dampes
som asparges. Men husk at spis
med måde! Ifølge den svenske
botaniker Carl von Linné blev
soldater, der spiste planten,
fjollede!

P

Regnorme til natmad

Færgehavn

P

Fåborg
Bøjden By

Omkring fuldmåne er orme
og insekter mere synlige
på jordoverfladen, og det
udnytter hjejlerne, som
lever af disse smådyr. De
bytter om på dag og nat og
flyver i skumringen ud for
at søge føde. Om dagen står
de i små flokke og hviler
på engene. Hjejlen var før
en almindelig ynglefugl
på hederne i Jylland, men
efter hedens opdyrkning
er den næsten forsvundet
som ynglefugl i Danmark.
Nu ser vi kun hjejlerne
under trækket til og fra
yngleområderne mod nord.

P

Skarven – en pralhals
Her kan man ofte se skarven sidde
på en sten og “lufte vingerne”.
Vidste du, at skarven ligesom alle
lystfiskere er en pralhals, der med
sine udbredte vinger siger: Se lige
her venner – så stor en fisk var jeg
tæt på at fange …
P
Dyndkrog

Tæl fiskehejrene
Fiskehejren kan man opleve
året rundt. Den står ofte på
lur langs søbredden. Pludselig
stivner den – for så et øjeblik
efter lynhurtigt at støde
næbbet ned i vandet efter en
fisk. På brystet har hejren nogle
særlige dun, der nemt brækker
af og smuldrer og bliver til hvidt
“pudder”. Pudderet bruger fuglen
til at rense næbbet for fiskeslim. Her
står der ofte mange fiskehejrer. Kan du
tælle hvor mange, der er i dag?

Strandtudse
Går man en aftentur langs
noret i tiden omkring den 1. maj,
kan man være heldig at høre strandtudserne
kvække. Det lyder som et elektrisk bor, der
presses ind i en hård mur – “ARRrrrrr…
ARRrrrr… ARRrrrr….”
Den lille strandtudse kan kendes fra de
andre tudser på sin citrongule rygstribe.
I forbindelse med EU LIFE+ projektet er der
på den tidligere agerjord gravet fem nye
ynglevandhuller til glæde for den sjældne
strandtudse.
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Kalveliljer ved Bøjden
Før i tiden blev alle planter med store,
smukke blomster kaldt “liljer”. Således hed
eng-kabbeleje tidligere “kalvelilje” eller
“kalveleger”, da planten vokser hvor kalve (og
køer) ofte græsser. Eng-kabbeleje er en rigtig
forårsbebuder, der allerede står i fuld blomst i
april. Nyd de mange smukke eng-kabbelejer på
turen ud til de to fugleskjul.

Din hund er velkommen,
men du skal holde den i
snor af hensyn til de andre
besøgende og fuglene.
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