Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Nyord
torsdag den 3. marts 2005
Tilstede: Holger, Jørgen, Mogensen, Ole, Petra og Tommy.
Der var afbud fra: Arne, Elise og Boye, Elo, Emmy, Frede og Ruth, Hanne, Jørgen A, Kristian og Aase.

Desuden manglede: Hans-Henrik, Lise, Ole J og Svend
………………………………….
Nye medlemmer
Søren bød velkommen til Mogens og Elo, der er nye medlemmer i gruppen.
Ole L. fremkom med yderlig en glædelige nyhed: Claus bliver det
næste nye medlem i arbejdsgruppen. Velkommen til alle!
Nyt fra naturvejlederen
Ture i foråret 2005
• 6. marts: Allan fra Fugleværnsfonden deltager.
• 3. april: Gruppen er selv ansvarlig. Ole L. deltager med sikkerhed, men
alle opfordres til at hjælpe til.
• 1. maj: Martin Holm fra DOF deltager.
Ture i efteråret 2005
• 4. september
• 2. oktober
• 6. november
Allan arbejder på de nye årstidsfoldere til Nyord Enge. Forårs- og
sommerfolderen er udkommet og vinterfolderen er næsten færdig.
Teleskop til gruppen
Søren udleverede et Optolyth teleskop til Tommy. Teleskopet er et
supplement til åbent hus arrangementerne. Stativ fremsendes fra Fuglenes
Hus.

Forårets aktiviteter
• Plejeplanen for beplantningen ved tårnet skal effektueres. Halvdelen af de tilbageværende
birketræer skal fældes.
• En poppel inderst på engene, i nærheden af fangfolden, er væltet ned over det elektriske
hegn. Den del der generer elhegnet fjernes, og det skal vurderes, om træet helt skal fældes.
Mogens kan evt. føre saven.
• Indsamling af skrald ved tårnet og langs vejen. Søren skaffer et par tænger til
arbejdsgruppen.
• Udskiftning af planchen neden for tårnet. (Fremsendes til Tommy).
Plejeprojekt på engene til sommer
Søren forslog et slåningsprojekt til gavn for engfuglene. Idéen er, at skabe åbne områder
mellem eng og vand (blå bånd). Kreaturerne har svært ved at holde disse områder åbne, da de
først kommer ud til kystbræmmerne den sidste halvdel af juli. Disse områder er vigtige for
vadefuglene i yngletiden - og meget attraktive for trækfugle som krikænder og dobbeltbekkasiner. Clem mente, at der kunne være problemer med at arbejde i disse områder, pga.
svingende vandstand. Også Holger havde erfaring for, at det kunne være en vanskelig opgave.
Søren vil finde et par velegnede områder, og indkalde til to arbejdsdage i sommerperioden.
Fællestræf for Fugleværnsfondens arbejdsgrupper
Grundlovsdag - søndag den 5. juni - afholdes et fællestræf for alle Fugleværnsfonden
arbejdsgrupper. Turen går til Tryggelev Nor, hvor der netop er gennemført et stort
naturgenopretningsprojekt. Tryggelev Nor-reservatet er således udvidet fra 100 til 180 ha. Den
lokale arbejdsgruppe er værter og vil naturligvis vise området frem. Der vil blive arrangeret
bustransport fra Sjælland, og en indbydelse med yderligere detaljer vil følge.
Artikel i "Sjæklen"
Søren uddelte en artikel fra Fiskeri- og Søfartsmuseets årsskrift: Sjæklen, der indeholdt en
meget spændende artikel om Nyord - med særligt henblik på de historiske forhold omkring
fiskeri, lodseri og fredning. Artiklen blev udleveret til alle fremmødte, og kan fås ved
henvendelse til Søren.
Projekt Fugle for Folket på Nyord
Fugleværnsfonden arbejder i disse år med et stort formidlingsprojekt på de fleste reservater.
Søren orienterede om planerne for Nyord. Disse omfatter et nyt fugletårn, en handicapvenlig
platform i lunden ved tårnet, nye informationsstolper, samt en udvidelse af P-pladsen ved tårnet.
Først skal alting imidlertid godkendes af fredningsmyndighederne, så det er usikkert, hvornår de
forskellige ting kan gennemføres. Der var enighed om, at det vil være en god idé, at lufte
planerne for de lokale på Nyord. I første omgang vil Allan fremsende to egestolper med
tilhørende piktogrammer, som skal opsættes på begge sider af indgangen til stien til fugletårnet.
Nationalparken
Deltagerne i pilotprojektet omkring en eventuel Nationalpark på Møn har nedsat 4
arbejdsgrupper. Ole Larsen repræsenterer Fugleværnsfonden i den arbejdsgruppe, der særligt
beskæftiger sig med Nyord. Dette har givet en god kontakt til beboerne på Nyord. Der er
udarbejdet flere rapporter om Nyord, herunder en DMU rapport: "Analyse af Nyord Enges
tilstand med fokus på den biologiske mangfoldighed", samt Nyordgruppens egen rapport:
"Nyord som del af en Nationalpark – er det nu en god ide?"
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Begge kan findes på nationalparkprojektetes hjemmeside:
http://www2.skovognatur.dk/Falster/Nationalpark/default.htm, eller ved henvendelse til Søren.
Nationalparkgruppen har igangsat et plejeprojekt af Troldebankerne. Det er et høslætsprojekt,
som især retter sig mod den sjældne flora i rigkærene bag ved kirkegården. Arbejdsgruppen var
interesseret i et samarbejde omkring dette, og Ole L. vil rejse spørgsmålet overfor Michael
Stolt.
Clem foreslog, at man lavede et større oprydningsprojekt, med henblik på en genetablering af
den gamle vanding på nordengen. Sidste år fjernede arbejdsgruppen en masse affald i dette
område, og der var enighed om, at det var en god ide, som evt. kunne løftes i regi af
Nationalparken.
Der arrangeres et koordinerende møde mellem Fugleværnsfonden og lokale fra
Nationalparkgruppen (Michael Stolt, William Houmann) for at opretholde en god kontakt, og
samstemme aktiviteter og ønsker. Dette sker i løbet af foråret og Ole L. og Tommy meldte sig
som deltagere.
Eventuelt
Ole L. spurgte hvad oldermandslauget var for noget. Søren forklarede, at det er et
samarbejdsforum for lodsejere med jord på engene. Samarbejdet forløber godt, men omhandler
primært praktiske forhold omkring drift af veje, hegn og afgræsning. Der afholdes møde i næste
uge, hvor Elise og Søren deltager.
Næste møde i arbejdsgruppen:
Onsdag den 26. oktober 2005.
Referent: Søren
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