
 
Referat fra møde i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor 

torsdag den 17. november 2011 
 
Tilstede: Børge, Erik, Finn, Inge, Gunnar, Jesper, Kirsten, Per B, Hildur, Helle/Fugleværnsfonden 
 
Afbud: Anni, Jens, Per H. 
 
 
 
Orientering om status på LIFE-projektet 
Den regnvåde sommer har fået jordentreprenøren til at tøve længe, men nu er arbejdet med 
fugleøerne gået i gang. Træfældningerne starter primo/medio december, og Per B og Helle 
deltager i et opstartsmøde med entreprenøren, umiddelbart før start. Stor ros til Per B for 
”udvisningen” af træer til fældning; med skovmandens øjne har Per udpeget de træer, der skal 
være med til at forme det fremtidige landskabsbillede. 
I noret er der tre steder opsat skilte, der fortæller publikum om projektet, og hvorfor der rodes og 
regeres på området.  
I forbindelse med projektet har Henrik Mørup-Petersen lavet udkast på en ny plejeplan. 
Udkastet er udleveret til Per B., Gunnar samt Finn og Inge til evt. kommentar. Kommentarer kan 
mailes til Helle, som samler og videreformidler disse til Henrik. 
Det har tidligere været nævnt, at den del af stien som er handicapsti til Klydeskjulet, burde 
renoveres, da den gror til. Der er ikke mulighed for at få det ind under LIFE-projektet.  
Helle mailer en tegning over det kommende stiforløb ud til alle i arbejdsgruppen. 
 
 
Udførte arbejdsopgaver siden sidst mv.  
Siden juni har arbejdsgruppen løst følgende opgaver: 

• Der er arbejdet videre med at udrydde Rosa rugosa på stranden 

• Stien er slået, og der er klippet grene langs stien 

• Skjulene er rengjort og vinduer pudset 

• Folderholdere er repareret og piktogrammer er skiftet 

• Fuglekasser er nedtaget før fældning. De opbevares hos Finn og Inge 

• Træer er ”udvist” til fældning i LIFE-projektet 

• Et Åbent-hus arrangement er afviklet i september 

• Der er optalt ynglefugle  
 
Helle orienterede om midlet Vegano, som evt. kan afprøves på friske skud af Rosa rugosa til 
foråret (se www.vegano.dk) 

 
 
Kommende arbejdsopgaver vinter/forår 
Gruppen talte om, at det er vanskeligt at fastsætte arbejdsopgaver, da vi pga. LIFE projektet 
ikke helt kan forudsige, hvor der bliver brug for en indsats.  
Gruppen kan dog roligt klø på med følgende: 
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• Fuglekasser efterses og repareres. 

• Fuglekasser opsættes efter LIFE-fældningerne – så tidligt som muligt, gerne februar  
(Per H og Finn aftaler en dato) 

• Indsatsen mod Rosa rugosa ved stranden fortsættes - gerne med flere folk på holdet 

• Skjulene klargøres til sæsonen 

• Skiltning ved kreaturlågen ved stranden - ingen adgang på engen 

• Græstotter på handicapstien skrælles af. Der lejes evt. en minigraver 

• Der afholdes Åbent-hus arrangementer i marts og maj (se kalenderen) 
 

 
Ynglefugle: Gunnar har optalt årets ynglefugle, officielt kun 12 arter jf. den nye 
overvågningsvejledning. Heldigvis kan Gunnar ikke lade være med at tælle de andre arter 
også, så Fugleværnsfonden har mulighed for at følge udviklingen specielt med henblik på 
LIFE-projektets indvirkning på fuglelivet. 
Gunnar nævner for ynglesæsonen 2011 bl.a.: 1 (par) knopsvane, 1 gravand, 7 strandskade, 
1 lille præstekrave, 8- 10 stor præstekrave, 6-7 vibe, 2-3 rødben, 3 havterne, muligvis 
splitterne, 2 gulbug. De 12 klydepar fik ikke mange unger på benene pga. forårets 
oversvømmelse. 
 
Diverse:  
Det blev foreslået, at den store campingplads i Bøjden fremover får reservatfoldere og 
opslag om guidede ture i Bøjden Nor. Turene annonceres i forvejen på www.horneland.dk, 
og hos Sparkøbmanden i Horne samt Ugeavisen, Fyens Stiftstidende og Fyns Amtsavis. 
 
Helle orienterede om DOF-Fyns indsigelse mod en planlagt solbærplantage umiddelbart 
sydøst for LIFE-projektområdet. Marken er fredet og Natura2000. 
 
Orientering om DOF-Fyn-dag 26/11.  
 
Børge orienterede om det nye store Atlas-projekt som finder sted fra 2014 og 3 år frem. 
Projektet registrerer almindeligt forekommende fuglearter, og munder muligvis ud i en bog, 
tidligere ”Fuglenes Danmark”. På Fyn er der brug for 120 tællere, der hver får et 5x5 km felt 
til punkt- og rutetællinger. 
 
Mødet foregik i Finn og Inges dejlige ”forsamlingshus” med kunst på væggene, kaffe på kanden 
og Inges skønne Filippaæblekage. Tak for husly og opvartning, tak til alle for en god indsats i 
fuglereservatet! 
 
 
 
Referent: Helle Hjorth/Fugleværnsfonden 
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Kalender vinter/forår 2011/2012                               Bøjden Nor 
 
 
Lørdag d. 10. marts  Arbejdsdag kl. 10:00 – Finn og Inge indkalder 
 
Søndag d. 18. marts  Åbent Hus kl. 10:00 - 13:00 -  v/ Gunnar og Per H 
 
Lørdag d. 14. april  Arbejdsdag kl. 10:00 – Finn og Inge indkalder 
 
Søndag d. 6. maj  Åbent Hus kl. 10:00 - 13:00 -  v/ Gunnar og Per H 
 
Torsdag 31. maj Planlægningsmøde i Bjergandeskjulet kl. 19  

– sekretariatet indkalder 
 
 
Desuden Åbent Hus lørdag d. 8. september 
 


