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Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

14. november 2014 hos Finn og Inge 
 

Tilstede: Finn, Inge, Per B., Hildur, Per H., Gunnar, Jens og så Søren fra sekretariatet. 

 

Mødet startede kl. 19.00. Finn og Inge bød på kaffe og kage – tak for det. Vi tog punkter og emner, 

som det kom sig. 

 

Nyt fra sekretariatet 

Der blev spurgt ind til, hvornår reservatet får en ny oversigtsplanche til erstatning for den, som 

blev ødelagt ved hærværket sidste efterår. Allan er i gang med det, men er blevet forsinket, da han 

samler sammen til flere ens kort. Dette vil give en besparelse ved trykning, og han er i øvrigt 

kommet til skade og er pt. sygemeldt. Søren hører Allan for et tidspunkt, den er færdig på. 

 
Status på EU-LIFE Bøjden Nor og plejeplanen 

EU LIFE-projektet blev afsluttet formelt 31/12-2013, og er siden afrapporteret teknisk og 

regnskabsmæssigt og endelig godkendt af EU i maj 2014. Der er også kommet en N2000 

handleplan inklusive plejeplan for Bøjden Nor 2012-2016 ud af projektet. Se den her: 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjd

en_Nor_LAV_2.pdf. Særligt relevant for arbejdsgruppens arbejde er bilag 3 (side 49), der rummer 

tidsplanen for de årlige plejeindsatser. 

 

Fugleovervågning (flere fugletællere?) 

Søren omdelte oversigterne over ynglefugle i Bøjden Nor fra Fugleåret 2012 og 2013, og vi talte 

om de forskellige ynglefuglearters forekomst og udvikling baseret på de tal fra DOF-basen, som 

ligger til grund for de to udgaver af Fugleåret. I 2013 er der ikke registeret yngleforekomst af 

munk, gulbug, sanglærke, splitterne, rødstjert, kærsanger og havesanger, som ellers er fundet som 

ynglende året før. Dette afspejler nok ikke den aktuelle situation i 2013, men skyldes nok mere, at 

de ikke er blevet fanget ind og lagt i DOF-basen. Kun én observatørs data lå til grund for Fugleåret 

2013 (Per D. Poulsen), mens både Jacob Sterup, Gunnar Jørgensen og Per D. Poulsens data lå til 

grund for data i Fugleåret 2012.  

Der er desværre ikke så mange frivillige fugleobservatører, der bruger Fugleværnsfondens 

overvågningsprogram og indtaster i DOF-basen længere. Særligt bearbejdede ynglepar mangler. 

Gunnar påpegede, at der er nogle tekniske problemer med DOF-basen, der gør, at den er svær at 

bruge, og at det i dag er meget omfattende at lave en totaloptælling af reservatet. Vi aftalte, at 

Søren på en af de næste planlægningsaftener tager netadgang og bærbar med, og vi sammen 

kigger på DOF-basen og fugleovervågningsprogrammet. Den seneste udvikling i DOF-basen er, at 

der nu er mulighed for at indtaste geografisk punkt for hver observation. 

http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_LAV_2.pdf
http://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/Projekter/LIFE_Projekt_BojdenNor_2010/PDF/Bjden_Nor_LAV_2.pdf
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Per Bak og flere andre efterlyste også en anden måde at kunne registrere arterne end igennem DOF- 

basen, fx på papir som tidligere. 

 

Derudover må gruppen gerne fortsat være særligt opmærksom på at registrere habitatarter og 

Fuglebeskyttelsesdirektiv-arter (se dem her www.habitatarter.dk og her www.fuglebeskyttelse.dk)  

Bemærk, at alle fuglefund skal indtastes både i DOF-basen og i Atlas III. Alle ikke-fuglearter må 

meget gerne lægges i www.fugleognatur.dk’s Naturbasen med geografisk punkt. Indberettede 

fund af truede, dvs. rødlistede, arter og habitatarter vil få en konkret betydning for bl.a. hvilken 

landbrugsstøtte, vi kan få på de nye arealer i syd og øst. 

 

Vandhullet og diget ved klydeskjulet - som er udsat for overløb en til nogle gange om året 

Søren har haft fat i forskellige eksperter for at finde en løsning på problemet. I første omgang vælger 

vi at afvente udviklingen vinteren over. Han opfordrede gruppen til at følge det tæt og advisere om 

udviklingen. Ligesom med Mindegabet. 

 

Vandhuller og Mindegabet 

Der er andre vandhuller på de nye overdrev, som løber tør/aldrig bliver våde. Vi har givet tilladelse til, 

at tre af dem kan graves dybere i et projekt under AmphiConsult. Det kommer til at ske her til vinter, 

nok februar/eller tidlig marts. 

 

Værktøj/redskaber: 

Per H. og Jens har en kratrydder/græstrimmer hver hos sig. 

Derudover er der tidligere givet udtryk for behov for en skovl, et par høriver (med trætænder) og to 

små håndøkser. Disse ting kan blot købes og regningen sendes til Fugleværnsfonden. Udstyret må 

gerne mærkes med ”FVF” eller ”Fugleværnsfonden” og placeres i redskabsrummet hos Mieke. 

 
Vedr. buskrydder: 
Per Havlit, Finn og Inge havde spurgt Søren inden mødet, om reservatet kan få en ny buskrydder. De 

to der bruges p.t. er blot små nylontråds-haveryddere, og mere græstrimmere end egentlige 

buskryddere. Dette er absolut utilstrækkeligt, efter at reservatet er blevet udvidet med kilometervis 

af hegn og stier. Der er derfor grønt lys til at købe en ny og kraftig buskrydder af god kvalitet. 

 

Per Bak og Per Havlit har bolden. 

 
Mink/ Ræv  

Søren spurgte ind til, hvor mange ræv og mink, der er set i reservatet. En nabo til reservatet og 

fuglekigger fortalte ham nemlig i sommers, at han dagligt ser ræv på morgenfourageringstogt i 

reservatet. Søren syntes også, at mængden af ynglende jordrugende fugle på land syntes vel lav. 

Gruppen fortalte, at det er mindst ti år siden, der er set mink i reservatet. Mens nogle i gruppen, bl.a. 

Gunnar, ser ræv jævnligt. Søren opfordrede gruppen til at være meget opmærksom på ræv i det 

kommende år, og gerne skrive observationer af ræv ned og indberette til Søren og DOF-basen. 

http://www.habitatarter.dk/
http://www.fuglebeskyttelse.dk/
http://www.fugleognatur.dk/
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Græsning og slæt 

Anden sæson efter Fugleværnsfonden har overtaget arealet og efter, at det er frigivet til naturens vej 

mod overdrev, har det været en bedre sæson med væsentlig mindre tidselplage. Det nye kommende 

overdrev er så småt på rette vej, men der er et stykke endnu. Det forventes, at der i 2-3 år endnu skal 

tages et forårs- og/eller efterslæt målrettet tidsler, indtil arealerne er udpint nok. Bestyrelsen har 

tilsluttet sig et forslag fra sekretariatet for, hvordan vi fremadrettet skal genoprette agerjord til natur, 

særligt overdrev, som her ved Bøjden Nor.  

 

Siden sidst – udførte arbejdsopgaver mm. 

Gruppen har udført alle de opgaver, som stod på skemaet i sidste referat. 

Gruppen har tillige fået to udsigtsbænke på det lange stistræk i syd. De er siden sat op, står flot og 

benyttes en del.  

Gruppen har besøgt Mieke, som velvilligt har stillet et lille hjørne til rådighed til redskaber. Flere af 

redskaberne er nu rykket ind hos Mieke på www.Bojdencottage.com, hvor den nye buskrydder vel 

også skal bo. 

Gangbroen ind til Klydeskjulet holder ikke mere end et par år endnu. Der venter en reparation 

forude. 

 

I øvrigt 

Der er behov for at få taget et slæt/skåret ned på brakpudset ca. 2-3 meter i bredden foran og langs 

hele sten- og jorddiget i syd. 

Fugleøerne har brug for noget materiale i højden og noget kystsikring med sten. De er bygget for 

lave, eller er sunket. Reservatet har brug for at låne gummibåden fra Sydlangeland til opgaven – hvis 

den kan magte det, når Søren får skaffet de rette sten til opgaven. 

På mødet blev det også drøftet, om det ikke snart er tid at få erhvervet nye/yngre kræfter til 

gruppen. Søren følger op på dette. 

 

Kommende arbejdsopgaver  

Søren har revideret Helles gamle liste igen efter sidste møde. Den kan også bruges i 2015: 

 

Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2015:  
Revideret Juni 2014   HUSK: Efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen. 

 Ansvarlig i arbejdsgruppen Forår Sommer Efterår 

Faste opgaver:  X = gjort   

Der slås græs på de korte stiforløb, hvor 
slåmaskinen ikke kan komme samt foran skilte 
ved indgangene. Forår og sommer. 

    

Insektvolde på ny p-plads slås med le/buskrydder. 
Materialet rives af med høriver.  Gerne tæt på 1. 
juli og evt. også i eftersommeren, fx omkring 1. 
september. 

    

Bæk/drænene gennem ”Lunden” oprenses for 
nedfaldne grene og blade. Marts og efterbehov. 

Jens kvægholder/Søren og 
gerne arbejdsgruppen 

   

http://www.bojdencottage.com/
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Andre åbnede dræn må også gerne kigges efter 
for, om kvæget har nedtrådt ler, sand i dræn-
udløb til renderne på højjorden.  
Marts og efter behov. 

Jens kvægholder/Søren og 
gerne arbejdsgruppen 

   

Der er en løbende opgave med vandhulspleje og -
tjek.  

Luffe meldte sig 20/11-13,  
men det er vist ikke sket? 

? ?  

Genvækst af popler i ”Lunden” om nødvendigt.     

Rosa rugosa på stranden. Genvækst holdes nede, 
hvis de ikke er helt væk endnu.  

    

Strandvolde og strandenge – opskyllet affald 
indsamles. Forår. 

    

Der afholdes Åbent Hus i det omfang, gruppen 
har ressourcer til. 

    

Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture.     

Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. 
Efter behov. 

    

Tjek og rengøring af de to skjul.  
Forår og efter behov. 

    

NY: Male de to skjul. Klydeskjulet til foråret 2015, 
mens Bjergandeskjulet kan vente en 2-3 år 
endnu. Forårsopgave 

    

Eftersyn af faldlåger. Forår. Der er behov for at 
efterfylde med noget jord omkring stolperne. 

    

Vedligehold og rep. af handicapvenlige 
bræddegangbroen ned til Klydeskjulet 

    

Fugleovervågning i henhold til FVF’s 
fugleovervågningsprogram inkl. flora og fauna 
(bl.a. overdrevsarter og den vigtige strandtudse).  

    

Andre opgaver:     

Gruppen vil på sin arbejdsdag i marts jævne jorden 
ud ved sti ned mod Klydeskjulet.  

    

Stendige ved sydstien. Gruppen udvælger et par 
steder på 2 x 20 m, som renses op og hvor engelsød 
m.fl. karakteristiske arter for stendiger bliver sparet. 

    

Evt. besøgs- og informationsproblemer, fx løse 
hunde, folk uden for stierne mm. 

    

Overvåge vandstand og advisere om dette og 
andre væsentlige driftsmangler, og andet til 
sekretariatet 

    

Ræve og minkobservationer og billeder     

 
 
Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/Åbent Hus 
Se oversigten næste side. 
 
Tak for et godt møde, kaffe og kage. 
 
Med venlige hilsner 
Søren Ring 
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor 
 

Kalender Forår 2015 - skriv datoerne i din kalender! 

 

Inger og Finn må gerne give sekretariatet besked, hvis der er noget, jeg har overset eller 

misforstået. 

 

Dato:     Aktivitet: 

 

Søndag den 22. marts    Arbejdsdag – fra kl. 10.00  

 

Lørdag den 25. april   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Lørdag den 9. maj   Åbent Hus kl. 10-13    

 

Søndag den 17. maj   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Torsdag den 28. maj   Planlægningsmødet i maj kl. 19 i reservatet. 

 

Lørdag den 30. maj    Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 14. juni   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 6. september Åbent hus kl. 10-13 

 

 

Finn og Inge indkalder som sædvanlig til alle arbejdsdage (ved p-pladsen på Dyndkrogvej). 
 
 


