Referat fra møde i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor
torsdag den 16. juni 2011
Tilstede: Børge, Erik, Finn, Inge, Gunnar, Jens, Jesper, Kirsten, Per H., Per B, Hildur, Helle
Afbud: Anni.

Da det var en regnfuld aften, krøb deltagerne sammen på bænkene i Klydeskjulet, hvorfra man
kunne nyde udsigten under mødet.
Der var en stor hilsen til arbejdsgruppen fra Søren i sekretariatet. Søren har fuldt op at gøre
med de store projekter, som Fugleværnsfonden efterhånden er involveret i.
Ny kontaktperson
Per B. ønsker at blive afløst som kontaktperson, og fortsætte som ”menigt” medlem af
arbejdsgruppen. Finn og Inge har accepteret at overtage hvervet, som indebærer kontakt til
sekretariatet (Helle/Søren) planlægning af arbejdsdage (foreløbig i samarbejde med Per B),
indkaldelser, samt medvirken til et godt sammenhold i arbejdsgruppen.
Finn og Inge bor ikke så langt fra reservatet, og de vil f.eks. gerne dele foldere ud, når de
alligevel er forbi. De råder desuden over et dejligt møderum, hvor arbejdsgruppen gerne må
holde sit vinter-planlægningsmøde.
Det er vigtigt, at de medlemmer af arbejdsgruppen, der har specielle opgaver, stadig tager
ansvar for disse - græsslåning, foldere, fuglekasser, guidede ture, optælling af ynglefugle osv. –
og endelig siger til, hvis man ønsker hjælp eller afløsning.

Udførte arbejdsopgaver siden november 2010
Der har været tre arbejdsdage i perioden, og på trods af den lange, hårde vinter undgik gruppen
aflysninger. En arbejdsdag i slutningen af januar bød endda på sol og et snefrit reservat.
Åbent Hus arrangementet i februar måtte dog aflyses, da noret var tiliset.
Medlemmer af gruppen deltog i LIFE projektets offentlige informationsmøde i noret i april,
og et Åbent Hus arrangement blev gennemført med god deltagelse i maj.
Desuden har Børge, Gunnar og Per H deltaget i FVFs seminar om det nye overvågningsprojekt.
Arbejdsgruppen har bl.a. løst følgende opgaver:

•
•
•
•
•

Rengøring af skjul og vinduer samt opsætning af små skilte ved vinduer
Rydning af kanterne på stien samt krat af brombær, muldskud på stien jævnet
Slåning af stien
Borde/bænke er skuret
Rosa rugosa ved stranden gravet op
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Handicapsti: På mødet drøftede man den del af stien, som går til Klydeskjulet, og som er
beregnet til kørestolsbrugere. Stien gror let til med græstuer, og burde i.f.m. med LIFEprojektet lægges om, dvs. en bund af fiberdug med stabilgrus eller lignende ovenpå i en
bredde af 120 cm.
Helle går videre med dette.
Ynglefugle: Gunnar tæller norets ynglefugle, og bemærkelsesværdigt i år er 1-2 par
lille præstekrave. Et kraftigt højvande i foråret har formentlig reduceret antallet af
vadefugleunger på vingerne.
Materialeliste: Efterhånden som gruppen får flere aktiviteter og mere udstyr, er der brug for
en samlet materialeliste for at holde lidt styr på, hvad gruppen råder over. To kratryddere er
hos Per B og Per H, som rydder stier, men ellers tages ”løsdele” med til efterårsmødet,
hvorefter der laves en liste, og materiellet får plads hos Finn og Inge.
Foldere: Finn og Inge har fået tilsendt foldere. Per B og Hildur fylder også folderkasser.
Gunnar har en kasse turfoldere, som han ikke skal bruge. Helle sørger for at de bliver
afhentet/brugt andetsteds.
Gruppen vil gerne have ført til protokols, at folderkasserne er uhensigtsmæssige:
De er for små - der kan ikke være mange foldere i, f.eks. kun 11 turfoldere, og der trækker
fugt ind til folderne, som ofte må kasseres.
LIFE-projektet: Helle orienterede om status. Arealet, der skal blive til nyt overdrev,
overtages pr. 1. september. Stiforløb og folde er nu fastlagt. Entreprenørerne, der skal
omforme landskabet og rydde træer, rykker ind til efteråret/vinter. Det diskuteres stadig,
hvordan jorden skal behandles: Skal der sås græsser, dybdepløjes, eller skal opvækst bare
pudses af med en maskine. En idé er at tage høslæt på et nærliggende overdrev, hurtigt
bringe høet til det nye overdrev, hvor det bliver blæst ud, så frø fra diverse overdrevsurter og
-græsser kan spredes. Arbejdsgruppen syntes, at det er en sjov opgave, som man gerne vil
tage del i. Det vil i så fald blive i sensommeren 2012.
I efteråret 2011 opsættes midlertidige informationsskilte om LIFE-projektet.
Åbent Hus: Gunnar og Per H har et arrangement søndag d. 25. september. Resten af
arbejdsgruppen er velkomne til at give en hånd med, så man kan bemande begge skjul.
For at arrangementerne i 2012 kan komme med i næste års turfolder, fastsættes datoer i
samarbejde med Helle, som også fortsat sørger for lokal info om arrangementerne.
Fuglekasser: Før den store fældning i LIFE-projektet nedtages de berørte fuglekasser af
Per H og Jens i samarbejde med Per B, som skal afmærke træerne. Det blev understreget,
at de to mistelten ved Bjergandeskjulet ikke berøres af fældningen.
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Kommende arbejdsopgaver
Den foreløbigt største opgave med slåning af stierne klares selvstændigt af Per B og Per H.
som allerede har været ude flere gange denne sæson. Hildur klipper grene langs stien.
Helle understregede, at de skal sige til, hvis de ønsker hjælp med opgaven.

•
•
•
•
•

Slåning af stien
Græstotter på stien skuffes på den handicapvenlige del
Rosa rugosa på stranden gås efter
Åbent Hus afholdes i oktober
Materialeliste udarbejdes

Diverse: FVFs fleecetrøje blev prøvet, og til de, er ikke har trøjer i forvejen, bestiller Helle
trøjer i sekretariatet (der er også bestilt til Anni). Der er ikke garanti for at alle størrelser kan
skaffes, og trøjerne ligger pt. på et eksternt lager, men vil formentlig komme frem i lyset sidst
på sommeren, når ombygningen af Fuglenes Hus er overstået.
Tak for en hyggelig aften i Klydeskjulet!
Referent: Helle Hjorth/Fugleværnsfonden

Kalender sommer/efterår 2011

Søndag 25. september.

Åbent Hus kl. 10:00 - 13:00

Lørdag 1. oktober

Arbejdsdag kl. 10:00 –

Bøjden Nor

Næste planlægningsmøde i Arbejdsgruppen:
Torsdag 17. november

Hos Finn og Inge (kørselsvejledning følger med indkaldelse)

