Referat fra møde i Nyord Arbejdsgruppe, onsdag den 17. august 2016
Deltagere til mødet: Søren Ring, Bjarne, Elo, Ole, Steen, Stig, Tommy, Vibeke, Holger, Søren S., Finn, Karin,
Claus, Frede og Ruth. Referat ved Ole og Søren.
Fraværende: Lars, Uffe, Lise, Petra.
Der var tændt op, kød på grillen og lækre salater og brød på buffetbordet. På den måde var den skabt en
hyggelig ramme om vores seneste møde, som handlede om følgende punkter:
Siden sidst:
Der har været afholdt fire Åbent Hus-dage begyndende med Ørnens Dag d. 28. februar med imellem 25-50
deltagere per gang. Det fortsætter igennem efteråret med åbent hus d. 28.8 med Hvepsevågens dag, d.
25/9 og d. 30/10.
Vi har desuden haft to arbejdsdage, hvor vi har beskåret og renset op ved tårnet med særlig fokus på
Rynket Rose. Endvidere en dag med opsætning af strandhegn.
Finn og Bjarne har færdiggjort installationen af den nye publikumstæller, så den nu er rimeligt sikret og
med flot finish. Tælleren viste pr. 17.august, at tårnet siden 27. januar har haft 12.166 besøgende, hvilket
på årsbasis skulle give 20-25.000 gæster.
Resultat af ynglefugleovervågning 2016:
Den meget glædelige nyhed er, at der for andet år i træk, ifølge Avifauna Consult’s rapport, er markant
fremgang for Nyords engfugle. Strandskade har det godt, men især vibe og rødben har haft et særdeles
godt år. Den sandsynlige forklaring på fremgangen er, at jægerne på opfordring og i kraft af særlige
tilladelser igennem to år nu er ved at få skovlen helt under rævene, når man nu i princippet har måttet
opgive at få rævespærren op at køre grundet kommunens modvilje. Er det intens jagt, der er midlet og
løsningen, er det jo positivt, men selvfølgelig også lidt ligesom med ukrudtet i vores haver: man skal blive
ved……! For rævene vil jo også fremover komme til øen over broen fremover. Så vi må håbe på
udholdenhed hos de implicerede.
BioBlitz’en den 13. august :
Bioblitzen måtte i år aflyses på grund af, at Allan blev syg. Den bliver skubbet til næste år, formentligt i
august igen.
Planlægning af arbejdsdage og opgaver:
Ole indkalder til arbejdsdag en egnet dag i september, hvor vi skal fortsætte kampen mod roserne både ved
tårnet og langs vejen. Desuden fjernelse af et brombærkrat langs markvejen neden for Hyldevang og
genåbning af de såkaldte ”sluser”, som vi også tidligere har haft som opgave. Der kan indkøbes en
kompostklinge til Stihl-buskrydderen. Den skulle være god til brombær.

Høslæt tæt omkring loerne på sydengene er stillet i bero dette efterår som følge af modstridende
oplysninger fra forskellige fugleeksperter, som giver usikkerhed om, hvor hjælpsomt det er, ifht brushøners
mulige redesteder - som det ellers skulle gavne.
Andre mulige opgaver: et par nye skamler til tårnet til børn og lave folk. Tjæring af rampen ved tårnet gruppen er velkommen til at indkøbe de 20 liter plus handsker og pensler mv. der er brug for til den
handicapvenlige udsigtsplatform, ”Skovning” ved Hyldevang-rampen (kræver tilladelse fra Naturstyrelsen),
og omkring hegnet, der går langs vejen op imod kirkegården.
Strandhegn tages op omkring 3.oktober. Søren vender tilbage, når vejrudsigter begynder at blive pålidelige.
Redskabsrum og grej:
Vi havde en længere debat om evt. ansøgning om penge til køretøj, ATV. Har vi brug for det, hvem skal stå
for koordinering/brug/service osv.? Ingen klar konklusion, men Elo vil kigge på ansøgningsbetingelser,
skema m.v. Søren og Elo arbejder sammen i efteråret om at få lavet en ansøgning.
Gruppen har brug for en nøgle til bommen på pladsen indtil Hyldevang. Søren tager fat i Naturstyrelsen
Storstrøm og forhører sig, om det er muligt at få en til gruppen.
Tårnet har det ikke godt fortæller bl.a. Bjarne og Finn. Brystværnet er småråddent, og løsholter skal skiftes.
Nogle af de store skråstag (stormbånd) imellem de bærende lodrette store stammer skal nok også skiftes.
Hele toppen har behov for udskiftning. Døren på 1. salen skal også repareres. Der skal stillads til, og det er
en større omgang. Søren tager opgaven med hjem. Det er en sekretariatsopgave at få løst den.
Strømmen i grejrummet. Vi skal have talt det igennem med NST Storstrøm, der skal føres strøm fra andet
rum, og el-mand skal have adgang, og regning (deles evt. med NST). Søren tager det op med NST.
Alternativt kan vi opsætte et par eller tre batteridrevne led-lamper?
Eventuelt:
Næste års Åbent Hus-dage skal ligge fast på den sidste søndag i måneden (begyndende med Ørnens Dag
sidst i februar), uanset om det kolliderer med eventuelle helligdage. Det kan Allan tage med, når han
begynder på den nye turfolder for 2017.
Ole Larsen & Søren Ring

