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Referent: Søren Ring               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 

den 20. november 2013 hos Finn og Inge 
 

Tilstede: Finn, Inge, Per B., Luffe, Anni, Kirsten, Gunnar, Jens og Jens. Referenten Søren Ring fra sekretariatet fik 

vist ikke noteret rigtig for alle tilstedeværende, beklager. 

 

 

Mødet startede kl. 19.00, men Søren nåede først frem omkring kl. godt 19.30, som adviseret.  

 

 Kort orientering om status på LIFE-projektet  
 

 Kort orientering om nyt evt. EU-LIFE projekt for kystfugle fra 2016 
 

 Fugleovervågning 
 

- vi har brug for 1-2 fugletællere 
 

 Siden sidst - udførte arbejdsopgaver mv. 
 

 Kommende arbejdsopgaver - vinter/forår – arbejdsgruppens ressourcer 
 

 Åbent Hus 2014 
 

 Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde/åbent hus 
 

 Evt. 
 
Vi tog punkter og emner som det kom sig. 
 
Siden sidst 
Reservatet har været udsat for hærværk. Der er blevet ødelagt en planche og to folderkasser. Søren 
har taget billeder af kasseresterne og taget med hjem. Planchen har Søren også modtaget et billede 
af. Sagen politianmeldes, men Fugleværnsfonden er selvforsikret. Søren orienterer sekretariatet, og 
Allan får til opgave at få sørget for, at der fremstilles nye folderkasser og en ny planche, der igen skal 
sættes op på tavlen i syd nær kystparkeringen. Gruppen foreslår, at der kun sættes trækasser op inde 
i skjulet i stedet. Søren taler med Allan om det, det er dog relevant, at man kan få sig en folder, når 
man ankommer til reservatet. 
 
Der er væltet et træ ved Dyndkrogvej.  
Ved Klydeskjulet er 3 træer vindfældet – men de får lov at blive liggende. 
Forespørgsel om vandstandssænkning ved det vandhul, der ligger tættest på Klydeskjulet – der løber 
vand over brinken tit. Alternativt skal brinken hæves, da den er sunket lidt sammen. Søren 
undersøger det. 
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Gruppen har tidligere givet udtryk for at ville opsætte en udsigts / hvilebænk på det lange stistræk i 
syd. Materialeudgifterne ligger på omkring 2000,- kr. og det er bevilliget, at det kan indkøbes.  
  
Vedr. navnene på skjulene – så skal de forblive de samme som hidtil. 
 
Gruppen besøger til Mieke, som velvilligt vil stille et lille hjørne til rådighed for gruppen til redskaber. 
På næste arbejdsdag tager en fra gruppen ned og taler med hende om det. 
 
Mht. til slåninger ved stierne ude på den anden side af faldlågerne, hvor Mieke ikke kan komme med 
sin græsslåmaskine, tager gruppen fat på at slå efter behov i maj, juni og juli. 
 
Gangbroen indtil Klydeskjulet holder ikke mere end et par år endnu. Der venter en reparation forude. 
 
Værktøj/redskaber – grejliste mm. Udover sidste referats liste ser det således ud: 
Status på grej. Per H. og Jens har en kratrydder hver hos sig. 
Derudover er der behov for en skovl, et par høriver og to små håndøkser. Det er bevilliget, at dette 
kan indkøbes. 
 
Kort orientering om status på EU LIFE Bøjden Nor 
Projektet nærmer sig sin finale, alle aktiviteter er gennemført. Nu udestår kun den administrative 
afslutning af projektet også.  Projektet har som helhed været en stor succes. Så sekretariatet er gået i 
gang med afslutningsopgaverne med regnskab, EU, rapporteringer mv. over de næste 3 måneder.  
 
Der er udgivet en Natura2000 Plan for Bøjden Nor, som Per H. og Kirsten gerne vil have et print af. 
Den kan også hentes på nettet, bl.a. her: 
http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Plan_og_Kultur/B%C3%B8jden_Nor_LAV_2.pdf 
 
Fugleovervågning 
Der er desværre ikke blevet overvåget efter Fugleværnsfondens overvågningsprogram i Bøjden 
Nor i 2013. Men sekretariatet håber, at de frivillige vil fortsætte med at indtaste, vigtigst, i DOF 
basen og også melde sig på Atlas III. Sekretariatet håber, en anden frivillig vil tage det op til 
overvejelse at registrere fugle efter Fugleværnsfondens overvågningsprogram. Lad os det endelig 
høre.  
 
Gruppen må også gerne være særligt opmærksomme på at registrere habitatarter og 
fuglebeskyttelsesdirektiv-arter (se dem her www.habitatarter.dk og her www.fuglebeskyttelse.dk) 
og gerne med geografisk punkt fx via Atlas III smartphone app (kort for applikation) eller på Atlas 
III hjemmesiden. Bemærk alle fuglefund skal indtastes i både DOF basen og Atlas III. Ikke-fuglearter 
må gerne lægges i fugleognatur.dk’s Naturbasen med geografisk punkt, også her er der en 
smartphone app, som man kan downloade og bruge. 
 

 
 
 
 

http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Plan_og_Kultur/B%C3%B8jden_Nor_LAV_2.pdf
http://www.habitatarter.dk/
http://www.fuglebeskyttelse.dk/
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Arbejdsgruppen og arbejdsopgaver 
 
Kommende arbejdsopgaver  
Helle har tidligere udarbejdet en lille oversigt over de faste opgaver, som Søren reviderede før 
seneste møde. Den kan bruges igen at skæve til også - i kombination med listen nedenfor. 
  
Arbejdsopgaver: 
Efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, kan plejeplanen konsulteres for opgaver – har gruppen mon plejeplanen? 

 
Faste opgaver: 
 

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

 Insektvolde på ny p-plads slås med le eller buskrydder, og materialet rives af med høriver.  
Gerne tæt på den 1. juli og eventuelt også i eftersommeren, fx omkring den 1. september. 

 

 Bæk/drænrende gennem ”Lunden” oprenses for nedfaldne grene og blade. Marts og efter 
behov. Andre åbnede dræn må også gerne kigges efter for om kvæget har nedtrådt ler, 
sand i drænudløb til renderne på højjorden. 

 

 Der er en løbende opgave med vandhulspleje og -tjek. Luffe meldte sig til at se på det og 
melde tilbage til gruppen og Søren. 

 

 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-arrangementer i det omfang, gruppen har ressourcer til. 
 

 Folderkasser fyldes og eventuelt opslag om ture. 
 

 Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. Efter behov. 
 

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

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

 Fugleovervågning i henhold til FVF’s fugleovervågningsprogram inklusiv flora og fauna 
(blandt andet overdrevsarter og den vigtige strandtudse).  
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Andre opgaver: 

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

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

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

 Overvåge vandstand og advisere om dette og andre væsentlige driftsmangler, og -behov til 
sekretariatet. 

 
Datoer for næste arbejdsdage, næste møde/ åbent hus 
Se næste side. 
 

Tak for et godt møde, kaffe og kage – og beklager forsinkelsen 
 
Med venlig hilsen 
Søren Ring 
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Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor 

 

Kalender Forår 2014 - 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 30. marts    Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 26. april   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Maj     Planlægningsmøde i maj koordineres med Tryggelev 

gruppen så de ikke ligger oveni hinanden. Der skal 

koordineres med Børge. 

 

Lørdag den 10. maj   Tur – se forårets dununger kl. 10-13  

   

Søndag den 25. maj   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Primo Juni    Planlægningsmøde, dato skal fastsættes. 

 

Lørdag den 14. juni   Arbejdsdag – fra kl. 10.00 

 

Søndag den 7. september Tur – lær ænderne at kende. Kl. 10-13 

 

Finn og Inge indkalder som sædvanlig til alle arbejdsdage. 
 
 


