
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor 
onsdag den 15. april 2009 

 
Tilstede: Erik Sørensen, Gunnar Jørgensen, Per Bak, Hildur Bak, Per Havlit. Desuden Helle 
Hjorth som suppleant for Søren F. Hansen. 
 
Børge Rasmussen, Finn Balle Kjeldsen og Ebbe Finn Hansen manglede. Mogens Elnif 
Thomsen er udtrådt af gruppen. 
 
Listen over arbejdsgruppens medlemmer revideres, idet Finn Balle Kjeldsen og Ebbe Finn 
Hansen ikke er aktive i gruppen længere, og dermed udgår. Ny medlemsliste er vedlagt. 
 
Forespurgt om arbejdsgruppen ønsker hjælp til at få nye medlemmer, mener gruppen ikke at 
der er opgaver nok i reservatet til at kunne beskæftige flere. Og at det er ærgerligt at komme til 
en arbejdsdag, hvis der så ikke reelt er nok arbejde til at udfylde en dag. 

…………………………………. 
 
Udførte arbejdsopgaver 2008-2009 
• Det gamle skjul er blevet renoveret, og er nu meget rart og velfungerende. 
• Der er afholdt indvielsesarrangement i skjulet 1. marts 2009 
• Sti og opholdsareal er slået. 
• Der er lavet en lille bro, hvor stien går over spangen. 
• Der er slået hønsenet på gangbroen til handicapskjulet. 
• Fuglekasser er vedligeholdt og flyttet opad på træerne, så kreaturerne ikke rager dem ned. 
• Der er afholdt guidede ture i reservatet. 
 
Kommende arbejdsopgaver 
• Slåning af sti og opholdsareal. Efter at hegnet mod øst er skåret ned, kommer der meget 

lys til vegetationen ved stien til skjulene. Per B og Per H slår min. 3 gange i sæsonen og 
deler området imellem sig. Efter aftale hjælper Erik, hvis der skal rives materiale væk. 

• Løse grene på stien fjernes for at undgå skader på buskrydderens snor. 
• Bord/bænkesæt rengøres af Hildur. 
• Huller i stien planeres manuelt. 
• Tørre grene foran det gamle skjul fjernes/afbrændes. 
• Fuglekasser vedligeholdes. Per H. 
• Der bør etableres en kort gangbro hvor stien nord for færgehavnen er sumpet. Børge 

skaffer materialer. Arbejdet udføres efter aftale i en tør periode. 
• Guidede ture. Per H og Gunnar afholder en tur i september og senere på vinteren. 
 
Nyt fra reservatet om fugle og natur 
Under mødet, som blev afholdt i det nyrenoverede skjul, sås en hvid grågås, der holder til i 
noret for tiden. 14. januar blev en sølvhejre art nr. 200 for Bøjden Nor. 
Det ryddede overdrev har fået flere småfugle frem i lyset. Der ses og høres bl.a. munk, 
løvsanger, gulbug og skovsanger. Udviklingen i vegetationen tegner også godt, en fin bestand 
af lungeurt blomstrer netop nu.  
Ved indvielsen 1. marts opdagede Per B en veletableret mistelten tæt ved det gamle skjul. 
På engen med engkabbelejerne var strandtudserne meget aktive i sommeren 2008. 
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Fugleture 
Per B har afholdt to ”bestilte” ture for henholdsvis et naturvejlederkursus og en stor flok lokale 
(40-50 pers.) fra Horne Land. Per vil gerne trappe lidt ned fremover, og kun i nødstilfælde 
guide. 
 
De to ture som Per H og Gunnar afholdt i efteråret 2008 havde så godt som INGEN deltagere, 
hvilket naturligvis er nedslående for turguiderne. Turene var annonceret på 
Fugleværnsfondens hjemmeside. 
 
Da vi oplever, at ”almindeligt naturinteresserede” har et stort behov for formidling, er det aftalt, 
at Per H og Gunnar forsøger sig igen med to ture i efteråret 2009 og at foromtalen 
intensiveres. Helle aftaler datoer og indhold med guiderne, og annoncerer turene på 
fugleværnsfonden.dk, doffyn.dk, på horne-land.dk samt evt. i de fynske aviser.  
 
Naturplejekalenderen omtaler arbejdsdagene 
På hjemmesiden  fugleværnsfonden.dk er der nu en ”Naturplejekalender”, hvor man kan se 
omtalt alle arbejdsdage i reservaterne. Nedenstående den 25. april er også lagt ind. 
Udover at informere arbejdsgruppernes medlemmer, er meningen med ”Naturplejekalenderen” 
også, at udenforstående kan orientere sig om det store frivillige arbejde, der lægges i 
fuglereservaterne. 
 
Tak for et godt møde og for jeres flotte indsats i reservatet! 
 
Referent: Helle Hjorth 
 
 
 
Kalender: 
 
• 25. april:  Løse grene rives væk fra stien, huller i stien planeres manuelt. 
  Bord/bænkesæt ved handicapskjul rengøres. 

  Øvrige arbejdsdage aftales efter behov og udvikling i vejrlig. 
 
 
 
 
 
Til revideret medlemsliste: 
 
Erik Sørensen 
Gunnar Jørgensen 
Per Bak 
Hildur Bak 
Per Havlit 
Børge Rasmussen 


