Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor
tirsdag den 19. september 2006
Tilstede: Birte, Erik, Finn, Flemming, Gunnar, Mogens, Per H, Per B og Søren.
Der var afbud fra: Gudrun, Villy og Børge.
Desuden manglede: Ebbe.
………………………………….
Publikumsfaciliteter
Mødet blev afholdt i det nye skjul - et fremragende skjul, hvor fuglene ses perfekt i
medlys. Der mangler en bænk eller lignende, så man kan sidde ned. Desuden mangler der
skodder (særligt mod vest), så man kan skærme for vinden i det meget åbne skjul. Elise vil
tage kontakt til tømrer Hans M om disse forhold.
Plejeplan for Bøjden Nor 2001-2006
Vi gennemgik plejeplanens afsluttende prioriteringsliste for at se hvor langt vi var nået:
Formidling
• Målrettet formidling, der fortæller om Bøjden Nors naturværdier og gør opmærksom
på de konsekvenser løse hunde har for områdets ynglefugle (under udarbejdelse).
• Reparation af hegn og skilte (gennemført).
• Etablering af ny observationspost mod sydvest (gennemført).
Pleje
• Sikring af eksisterende græsning. Ændring til græsning med kødkvæg (ca. 1 kreatur
per hektar). (Delvist gennemført, ikke optimalt endnu).
• Hegning mod løse hunde langs den vestlige strandvold (gennemført).
• Skånsom oprensning af tilgroede loer og små vandhuller mod sydvest (ikke
gennemført).
• Forsøg med og overvejelser over konsekvenserne af en højere forårsvandstand (ikke
gennemført).
• Flytning af kreaturhegn nord for P-pladsen i reservatets sydvestende, således at en
større del af rørsumpen mod sydvest afgræsses (gennemført).
• Overvejelser vedrørende mulighederne for at etablere græsning på naboarealerne i den
nordlige del af noret (gennemført).
Som det fremgår er de fleste tiltag rent faktisk gennemført. Dertil er der udført et stort
arbejde med at omdanne beplantningen langs med stien til en mere lysåben habitat.
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Naturvejleder Allan er i øjeblikket ved at udarbejde nye plancher og foldere. På en
planche vil hundeluftningsproblematikken blive fremhævet. Allan vil desuden udarbejde
en særlig planche, der opsættes, hvor publikum går ind på stranden. Denne vil på en
pædagogisk måde forklare, hvorfor hunde bør holdes i snor.
Naturpleje efterår/vinter 2006
Firmaet Hede Danmark er hyret til at grenknuse de arealer, der blev ryddet forrige vinter.
Genvæksten er som forventet kraftig, og den skal knuses i bund, for at vores rydning ikke
bliver forgæves.
Per B opsummerede hvilke arbejdsopgaver der er til arbejdsgruppen i den kommende tid:
1. Udskiftning af dele af plankeværket. Per har materialer hjemme som kan bruges.
2. Stien skal klippes til, da grenene mange steder hænger for langt ned.
3. Buskrydning af opvækst - hvor grenknuser ikke kan komme til.
4. Opskæring af de træer der blev fældet sidste vinter, samt fældning af yderligere træer.
5. Fuglekasserne skal gennemgås og hæves, så køerne ikke kan bruge dem som
”kløkasser”. Det kan de nemlig ikke tåle!

Vi aftalte følgende arbejdsdage:
Lørdag den 7. oktober
Lørdag den 11. november
Lørdag den 9. december
Optælling
Per B fortalte om årets optællinger: Ny ynglefugl i noret er grågås med 2 par. Den store
præstekrave ynglede med 5 par. En af rederne var placeret tæt ved det meget benyttede
badestrandsområde.
Per bad om aflastning på optællingsfronten. Gunnar tilbød sin hjælp og indvilgede (efter
en moderat overtalelse) til at stå for tællingerne - foreløbigt 1 år frem og med Per som
backup. Per har talt de rastende fugle en gang om måneden og ynglefuglene to gange i
ynglesæsonen.
Søren fik Pers data, som han indtaster i DOF basen.
Referent
Søren Ferdinand Hansen

