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Referat af Møde i arbejdsgruppen på Nyord den 26/8 2008
Deltagere: Lise S., Mogens H., Mogens P. og søn, Claus, Ole, Tommy, Holger og Søren Ferdinand
Hansen
Afbud: Lise M. og Kristian
Elise Madsen har meldt sig ud af gruppen, som følgende af manglende tid. Stor tak for den
mangeårige indsats (Endnu har vi glæde af Boye).
Nye medlemmer
Det er forventeligt, at Nyord kommer meget i fokus i den kommende tid, som følge af at der er
etableret det nye Hyldevang naturcenter. Af samme grund kan arbejdsopgaverne for arbejdsgruppen
muligvis blive udvidet. Der skrives derfor ud til DOF medlemmer på Møn og Sydsjælland med
henblik på at supplere arbejdsgruppen.
Holger kender to friske efterlønnere der sandsynligvis gerne vil være med. Holger kontakter disse.
Tårnet
A- rengøring efter svaler 2008
Det indvendige er blevet rengjort med vand og sæbe. ”Det var som at rengøre et hønsehus”
fortalte Ole. Der er stadig svaler omkring tårnet, så det er derfor stadig aflåst. Stor ros til
arbejdsgruppen for den beskidte tjans!

•
•
•
•

Tårnet skal gøres svalefrit næste år. Følgende forslag blev nævnt
Fjeder på dør, så den lukker selv
Faste vinduer
Alle hylder og reposer aflukkes ved påsætning af brædder, så evt. svaler ikke har nogle
oplagte steder at placere reden
Voliernet for vinduer

B- Ydre istandsættelse
Tømrer Hans Meilstrup har lovet at renovere trappen og udskifte andre rådne brædder inden
besøg fra vildtforvaltningsrådet d. 19 september
I forbindelse med svalerengøringen, som foregik på en særdeles regnfuld lørdag, bemærkede
arbejdsgruppen at der løb vand ned langs stolperne. Taget er altså utæt. Hans Meilstrup vil blive
bedt om at kigge på det også. I skrivende stund (onsdag d. 3/9) har Hans Meilstrup allerede
været på besøg og forhåbentlig er det lykkedes at koordinere med Kristian Ribers, der har den
mest indgående kendskab til fejl og mangler på tårnet.
Det er Allan Gudio Nielsen, der er Fugleværnsfondens kontakt til Hans Meilstrup.

2

C- Maling af tårn
Tårnet trænger til maling. Adspurgt om arbejdsgruppen kan hjælpe med at male tårnet var der
flere fra gruppen der mente, at det kunne arbejdsgruppen sagtens klare. Arbejdsgruppen har en
generator og en sprøjtepistol, så malingen kan sprøjtes på. Forinden skal det behandles mod
alger.
Dertil har arbejdsgruppen specielle stiger og klatreseler. Tårnet er dog højt, så Elise skal vurdere
om arbejdsgruppen skal stå for malingen af tårnet, eller om opgaven skal gives til Hans
Meilstrup. Arbejdsgruppen vil få hurtig besked om beslutningen.
Stolper skilte m.v.
Inden længe opsættes der en ny planche neden for tårnet om Engfugleprojektet. Vi har bedt om at
vore meget solblegede planche samtidig fjernes. Hvis dette mod forventning ikke sker, så bedes
arbejdsgruppen fjerne denne (inkl. skilt) på arbejdsdagen i september.
Der skal opsættes en piktogram stolpe ved udgangen til det lave tårn med to piktogrammer (vibe og
kørestol).
Allan har stolper af den rigtige højde hjemme i Køng, så Holger kan forhåbentlig lokkes til at
besøge Allan og hente stolperne inden næste arbejdsdag.
Der skal opsættes nogle vibepiktogrammer på strategiske stder på tårnene. 1 stk. på det nye lave
tårne og 1-2 på det gamle tårn, for at øge synligheden af Fugleværnsfonden.
Der blev udleveret to nye folderkasser til opsætning i tårnet.
Tommy fik en kasse trækfuglefoldere, som skal kunne findes i tårnet. Følgende foldere bør
forefindes i tårnet på Nyord:
• Årstidsfolder om Nyord
• Trækfuglefolder
• Generel DOF folder (hvis I ikke har den, så kontakt Søren)
Skraldestativer
De nuværende skraldestiver er ikke særligt kønne, og vi har derfor et ønske om at forny disse.
Vordingborg Kommune er dog i denne tid i gang med en større udbytning af skraldestativer, så
inden vi evt. selv køber noget vil Ole larsen ringe til kommunen og forhøre sig hvad der vil ske
med stativerne på Nyord.
Hvis kommunen ikke har tænkt sig at udskifte dem, så indkøber arbejdsgruppen to nye pæne
stativer. Fremover skal der stå et stativ ved hver af udgangene til tårnene.
NB! Husk at tyverisikre dem og brændemærke dem. Arbejdsgruppen ved Tryggelev Nor har
erfaring med sådan tyverisikring. Denne information fremsendes til Ole.
Arealet omkring tårnene - Lunden.
Der sås en massiv opvækst af poppel og lunden havde et meget tilgroet udtryk. Fronten af lunden
bør gås efter med en buskrydder, så alle skilte står frit og åbent. Der er grønt lys til at indkøbe en
god buskrydder til arbejdsgruppen. Søren vil sørge for at der bliver indkøbt en god en, som sendes
til Tommy.
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Flere steder var der mennesker som havde trådt af på naturens vegne, og der var efterladet papir
m.m.
Vi blev enige om at det vil være hensigtsmæssigt at rydde en trampesti mellem de to tårne. Dels
virker det ulogisk, at der i dag ikke er passage, og dels vil formodentlig mindske risikoen for at folk
vil bruge lunden som toilet, hvis det bliver mindre sikkert, om man risikerer at blive mødet af et
menneske fra den anden retning. Gruppen inkluderer denne opgave i efterårets/vinterens opgaver.
Møde i vildtforvaltningsrådet den 19/9
Vildtforvaltningsrådet besøger Nyord i forbindelse med at de holder møde på præstekilde den 1819/9. Det er et meget vigtigt møde, med deltagere fra myndigheder og interesseorganisationer. Det
er muligt at miljøministeren deltager.
Hovedpunkter til ekskursionen på Nyord:
• Bæredygtig jagt i fuglebeskyttelsesområder – herunder den lokale aftale mellem
Fugleværnsfonden og Nyord jagtforening.
• Life-engfulge. På Nyord pågår der et projekt mellem de lokale lodsejere, Fugleværnsfonden
og SNS. Der vil blive berørt emner som afgræsning, regulering af rævebestanden mv.
• Formidlingscenter ”Hyldevang”. SNS er i gang med et lokalt formidlingscenter på SNS’
gård Hyldevang. I alt et projekt til 20 mio. kr.
Der afholdes en arbejdsdag d. 6/9 for at klargøre tårn m.v. til dette vigtige besøg. Opgaverne er
beskrevet ovenfor (piktogrammer, stolper, folderkasser, slåning, opgravning af skilt, nedtagning af
sort/hvide plancher).
Endvidere lovede Tommy, at han vil gå tårnet efter dagen inden for at sikre sig at der de rigtige
foldere og at alting er pænt.
Hyldevang
Første del af mødet holdt vi i bålhuset på hyldevang. Vi kiggede på de nye lækre facilliteter, og bl.a.
det nye fugletårn en dejlig ting for os fuglefreaks, da man har et fantastisk godt kig ud over
sydengene.
Hyldevang indvies ved et arrangement for de lokale på Nyord den 19/9 om eftermiddag/aften. Ole
Larsen har lovet at deltage, da han jo har været med i den lokale følgegruppe.
Den 26/9 kl. 15:00 er der den store officielle åbning med borgmesteren. Her er alle velkomne. På
programmet er der udover festtaler også diverse guidede ture med bl.a. stavgang, lokalhistorisk
vandring og selvfølgelig fugletur. Vi talte om at arbejdsgruppen kan bemande den nye platform i
Åbent Hus stil og vise fugle frem. Arbejdgrupen vil gerne påtage sig denne rolle. Der udsendes
mere nyt om dette senere.
Åbent Hus 2008.
Vagtskema er aftalt allerede. Nedenfor findes kun evt. ændringer. Vi besluttede at det skal forsøges
at bemande både vores nuværende tårn, og Hyldevang, da det sikkert vil trække en hel del
mennesker. Fugleværnsfondens sekretær, Ingrid, vil sørge for at der bliver udsendt omtale af
arrangementerne til lokale medier.
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Der fremstilles plakater til et såkaldt A –skilt, der opstilles ved vejen eller på hyldevang i
forbindelse med åbent hus, så tilfældige forbipasserende kan se at der sker noget.
Skilt og plakater fremsendes til Ole L inden første åbent hus.
•
•
•

7/9: Mogens H. overtager Ole vagttjans sammen med?
5/10: Vagtskema er aftalt
2/11: Vagtskema er aftalt

Arbejdsdage i den kommende sæson.
• 6/9: klargøring af tårn til møde i vildtforvaltningsråd
• 1/11 nedtagning af gammelt hegn på engene
• 5/11 nedtagning af strandhegn
• 11/1 2009 pleje af lunden/tårnet og evt. nedtagning af hegn
• 21/2 2009 pleje af lunden/tårnet og evt. nedtagning af hegn
NB! Bemærk at der på www.fuglevaernsfonden.dk findes en ny feature kaldet
naturplejekalenderen. Her vi datoerne for arbejdsdage fremgå. Det kan derfor også forekomme
at der dukker nye op, som har læst om arbejdsdagene her. Tag godt i mod dem, de kan måske
overtales til at blive faste medlemmer af arbejdsgruppen.
Åbent hus 2009
Ansvarlige nævnt:
Forår
• 1/3: Ole og Tommy
• 5/4: Lise Melbye og Claus
• 3/5: Christian og Ole
• 7/6: Tommy og Claus
Efterår
• 6/9: Lise Melbye og Christian
• 4/10: Ole og Claus
• 1/11: Tommy og Christian
NB! Bemærk at der på www.fuglevaernsfonden.dk er en feature kaldet gudiede ture. Her vil
datoerne for åbent hus fremgå.
Tak for et godt møde i de dejlige Nord omgivelser
Referent / Søren Ferdinand Hansen

