Fugleværnsfonden, den 12. marts 2015
Referent: Ole Larsen og Søren Ring

Referat af møde i Nyord arbejdsgruppe
Tirsdag den 24. februar 2015
Til stede: Bjarne, Boye, Finn, Claus, Elo, Holger, Karin, Lise, Petra, Steen, Stig, Tommy, Vibeke, Ole (referent)

og Søren Ring (medreferent) fra sekretariatet (FVF)
Afbud: Lars, Søren S., Uffe, Clary, Ruth og Frede
I øvrigt manglede: Kristian

Siden sidst
 Gruppen har afholdt tre Åbent Hus-arrangementer i efteråret
 Der er blevet slået kanter langs udvalgte loer på sydengene. Der blev rejst tvivl om,
hvorvidt det er umagen værd med den beskedne indsats i forhold til engenes størrelse.
Men Søren mener, at det alligevel er relevant og nyttigt for fuglelivet (bl.a. brushøns)
netop i det valgte område. Det blev diskuteret, om der skulle nogle buskryddere med
næste gang, og så gøres mindre ud af at få revet for meget sammen inde på engen. Søren
sagde, at det afslåede blot skal fjernes et stykke fra lo- kanterne (vel en 3-5 meter)
 Vi vil til august aftale evt. nye datoer for høslæt
 Der er blevet fjernet nye poppelskud og gravet roser op ved tårnet. Kvaset er blevet
brændt af, tillige med kvasbunken efter lunden ude på nordengene
 Strandhegn er taget op
Poppelstyning
Arbejdet med styning af poplerne ved Hyldevang blev fastlagt til henholdsvis den 2. og 3. marts, og
der blev lavet aftaler om, hvem der gør hvad og hvornår.
Ørnens Dag
Ørnens Dag var velbesøgt, ca. 50 mennesker havde mulighed for i løbet af dagen at se otte
havørne, foruden musvåge, fjeldvåge og vandrefalk. Derudover deltog Fugleværnsfondens
naturvejleder. Det var gruppen glade for.
Status for rydning ved plantagen og invasive arter i øvrigt
Som nævnt under ”siden sidst” har vi ryddet en del roser og andet, men arbejdet skal fortsætte i
foråret. Der blev spurgt lidt ind til de bedste metoder og tidspunkter, og Søren undersøger
nærmere for at give præcis og korrekt besked.
Optrækning, opgravning og rodstikning er klart bedst og bedre end slåning. Optrækningen bør
starte i juni og gentages 1-2 gange senere på året efter behov. Efter den første optrækning vil
eventuelt tilbageværende rødder sætte ”panikskud”, som det er vigtigt at få trukket op i løbet af
sommeren. Optrækning af ældre planter er ikke mulig med håndkraft.
Bjørneklo skal fortsat overvåges. Skovhjælperne gør det meste, men i forrige sæson var der et par
planter, der nåede at smide næsten alle frø. Det må ikke så gerne ske igen.
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Japansk pileurt truer åbenbart også i naturen på Nyord og skal holdes øje med.
Her er en grundig vejledning, der samler op på den nuværende viden på området.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66755/invasive_plantearter.pdf
Nyt fra græsningslauget
Søren orienterede om nye tiltag og ideer angående vandingsforhold og hegn. Derudover fortalte
han om en spændende idé vedrørende åbning og forbedring af et fint rigkær i området bag
kirkegårdsskoven, omkring Vanjen – den gamle fællesvanding. Ideen har dog svære vilkår på grund
af de mange forskellige interesser i området.
Der skal laves nye kontrakter med kvægholderne senere i år og med lodsejerne lige nu. Arbejdet
med Græsningslauget tager en del af Sørens tid.
Redskabsrummet på Hyldevang
Gruppen ønsker sig en ekstra le og to nye høriver i træ. Søren følger op hos Marie-Louise.
Der er p.t. ikke lys i rummet. Der er brug for at få en elektriker til at se på selve installationen.
Søren taler med Naturstyrelsen om, hvad der kan lade sig gøre i deres bygning.
Arbejdsdage og opgaver
 Styning af popler den 2. og 3. marts
 Opsætning af strandhegn er foreløbig aftalt til den 7., 8. eller 10. april som mulige datoer,
men vejret og især vandstanden kan betyde, at det flyttes til en anden uge
 2-3 arbejdsdage i april (og måske nok også i juni) skal bruges på fortsat bekæmpelse af
roser og almindelig pleje af området ved tårnet. Ole kommer med datoer, hvor man kan
melde sig på
Trappen op til fugletårnet (fra 1992) trænger til en omfattende renovering. Den er slet ikke sund
længere. Søren sørger for, at professionelle får vurderet og udført arbejdet. Gruppen foreslog, at
man overvejede en galvaniseret ståltrappe i stedet.
Nyt fra fugleåret 2014 og overvågningen 2015
Overvågningsrapporten fra Niels Peter Andreasen er ikke offentliggjort endnu.
Der vil i 2015 igen blive talt fugle af dygtige folk udefra. Der bliver muligvis tale om, at et par fra
vores gruppe får lov at følge med og lære, hvordan man gør, men det afhænger også af accept fra
”profferne”.
Åbent Hus/bemanding
Søndag 29. marts: Steen, Ole, Stig, _______
Søndag 26. april: Tommy, Vibeke, Finn og Lise
Søndag 31. maj: Bjarne, Claus, Vibeke,_______
Søndag 30. august: Steen, Finn, Lise, _______
Søndag 27. september : Tommy, Vibeke, Bjarne og Claus
Søndag 25. oktober: Ole, Stig, Tommy, Karin og Bjarne
NB! Karin tilbyder at være vikar, hvis der er problemer.
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Eventuelt
Allan har efterspurgt en anden løsning end den nuværende mht. problemet med svalerne ved
tårnet. Det må indrømmes, at det ikke er særlig kønt. Men det er effektivt og nødvendigt, da
gruppen ikke orker sommerens rengøring, hvis der har boet svaler indendørs. Der var opbakning til
et kompromis, som går ud på at fjerne nettet om efteråret, når svalerne er fløjet, og sætte det op
igen i god tid, inden de vender tilbage. Dvs. nettet nedtages sent i august og sættes op igen sidst i
marts, kombineret med et opslag i tårnet (gerne på flere sprog: DA, EN, TY), der forklarer
meningen med det hele. Ole kommer med forslag til opslag, som sendes til Søren og Hanne, som
arbejder videre med det.
Søren fortalte om ræveplagen, bl.a. forårsaget af en rævespærre, der overhovedet ikke har
fungeret i 2014. Der er skudt hele 15 ræve på Nyord siden juni sidste år. Jægerne har fået tilladelse
til at regulere rævene også i hele marts måned. Og det kan blive forlænget yderligere. Gruppens
observationer af ræv er særdeles velkomment – direkte til Søren og i DOFbasen.
Der var en diskussion af de besøgendes mulighed for at få flere oplevelser af naturen og fuglene
end ved blot at stå i tårnet. Søren fortalte i den forbindelse om nogle tanker om at etablere
udsigtspunkter, måske endda fotoskjul et par steder på nordengene. Det vil dog kræve et langt og
tålmodigt benarbejde, hvis den slags ideer skal have en chance over for jægere og andet godtfolk
på Nyord.
En anden mulighed, der blev drøftet, var at tilbyde interesserede (udenfor ynglesæsonen) en tur
på nordengene ad markvejen nær tårnet, bag om ”lunden”(som ikke er der mere!) og videre til
kirkegården. Hvis det skal blive til noget, kræver det nok lidt skiltning og markering af stiforløb for
ikke-stedkendte. Desuden vil det kræve, at vejen langs med og rundt om skoven ved kirkegården
bliver holdt åben. Den gror mere og mere til i øjeblikket.
Næste møde i arbejdsgruppen bliver den 19. august kl. 17.30 på Hyldevang
Referent: Ole Larsen, suppleret lidt af Søren Ring
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