Referat fra møde i Nyord Arbejdsgruppe den 19. august 2015
Deltagere i mødet: Tommy, Petra, Lars, Ole, Karin, Bjarne, Stig, Finn, Clary, Søren S., Holger,
Vibeke, Ruth, Frede samt Søren Ring og Kristian Dammand Nielsen fra sekretariatet.
Der var afbud fra Lise, Steen, Kristian, Claus, Uffe og Elo. Kristian Ribers er nu for syg til at kunne
deltage i arbejdsgruppen og vil fremover være ’hvilende medlem’.
________________________________________________________________________________
Ole, Vibeke og Karin m.fl. havde sørget for god mad og drikke og endda service. Bjarne styrede bål
og grill godt, og vi fik os en lækker grillmiddag i bålhytten på Hyldevang. Selvom det blæste godt,
var der dog lidt lunt i læ og et meget flot vejr.
Vi startede med en kort navne- og præsentationsrunde, især til ære for Fugleværnsfondens nye
direktør Kristian.
Siden sidst
Gruppen har afholdt tre Åbent Hus-dage i februar samt den 29. marts, 26. april og 31 maj. De har
været velbesøgte med 30-40 deltagere i gennemsnit.
Derudover har der været afholdt to arbejdsdage ved tårnet med fokus på poplerne og roserne.
Den 2. marts blev der holdt en flis, og styningsdag sammen med skovhjælperne og Naturstyrelsens
Elsebeth. Der var afsat to dage, men det blev klaret på én lang dag i rusk, regn og blæst. Med
Bjarnes mellemkomst, kom der afgørende hjælp fra en mand med traktor og vogn, som kunne
tage imod alt flisen og få den kørt væk, blandt andet til stierne ved tårnet. Søren fik hentet og
bragt en flishugger, og fik sig en bil indsmurt i poppelflis.
I april kom strandhegnet op.
Bjørnekloen ved kirkegårdsskoven er nu næsten væk. Men en påfaldende stærk nedvisning af dele
af området tyder på, at nogen er kommet til at ”spilde” noget sprøjtegift. Det skal vi nok holde øje
med næste år.
Overvågning 2015
Søren har desværre endnu ikke modtaget en ellers ventet rapport over vade-og engfuglene i år,
men refererede i stedet fra samtaler med to professionelle overvågere på Nyord; Niels Peter
Andreasen, der overvåger for Vordingborg Kommune på bl.a. Nyord og Henrik Haaning Nielsen fra
AviFauna Consult, der i år overvåger for Fugleværnsfonden på bl.a. Nyord. Søren sender
rapporterne ud til gruppen, når de begge er indløbet.
Den foreløbige status er, at det har været et bedre end normalt fugleår for vade- og engfuglene på
Nyord: kobbersneppe 2-3 ynglepar, brushøne 0-1, og rigtig mange rødben og viber.

Der er blevet skudt 15 ræve på Nyord Enge siden juni 2014. Med den mængde ræve er det ikke så
mærkeligt, at fuglene er under stort pres, og at de trods alt har det bedre i 2015 end 2014. Den
automatiske rævespærre virker stadig ikke. Ud over evt. tekniske problemer er der gået politik i
sagen, som nu venter på ny behandling hos kommunen i oktober. Fugleværnsfonden har indgivet
høringssvar og opfordret DOF Storstrøm til at følge sagen tæt.
Planlægning af arbejdsdage og -opgaver










Den nye trappe skal males. Det blev foreslået at bruge finsk trætjære. Bjarne vil købe ind
og indkalde folk til at svinge penslerne. Tjæren er længe om at tørre, så tårnet må spærres
af for publikum en uges tid eller mere i en periode mellem to Åbent Hus-dage.
Efterbehandling af roserne ved tårnet og ude langs hegnet langs Ulvshalevej.
Arbejdsgruppen må meget gerne trække roser og deres rodskud op og forhindre nye rosa
rugosa-buske i at etablere sig.
Oprydning. Blandt andet fjernelse af gamle hegn yderst på sydengene. Folk fra Nyord
deltager også. Søren vil koordinere og kommer med forslag til dato.
Slåning langs loerne. Der var lidt debat om måden at gøre det på og ikke mindst om nytten
af indsatsen. Men den høslæt-agtige aktivitet er jo ret hyggelig (synes de, der har været
med), så det landede på, at Søren/Ole vil finde en dag med godt vejr i september, hvor leen
igen kan svinges, i håb om at selv en beskeden indsats gavner de trængte fugle.
Strandhegn skal hjemtages i november.
I redskabsrummet mangler der lys. Skal ordnes af elektriker. Søren får det sat i gang.

Orientering fra Græsningslauget
Søren fortalte om Græsningslauget. Foreløbig har to af de tre nuværende kvægholdere gået med
til at forlænge deres græsningskontakter med 1-2 år. Næste år skal der ansøges om flere vandkar,
vandføring mv. Derudover er der problemer med at holde nok ferskvand ude på engene, og
foldstyringen skal ændres yderligere.
Åbent Hus og ture
Det blev besluttet at holde fast ved samme antal Åbent Hus-dage som i år. Dvs. Ørnens Dag i
februar, og de almindelige Åbent Hus-dage placeret på sidste søndag i månederne marts, april,
maj, august, september og oktober.
Eventuelt
Der er nu sat opslag op i tårnet, som informerer besøgende om ideen med svale-nettet.
Vi har fået en ny le udlånt fra Gundsømaglegruppen til redskabssamlingen.
Tak for en dejlig aften.
Mange hilsner og på gensyn fra
Ole Larsen og Søren Ring

