Fugleværnsfonden, den 26. februar 2013
Referent: Søren Ring med assistance fra Ole Larsen

Referat af møde i Nyord arbejdsgruppe
torsdag den 26. februar 2013
Til stede: Bjarne, Boye, Clary & Finn, Claus, Holger, Karin, Kristian, Lise, Ole, Steen, Stig, Tommy,
samt Søren Ring (SR) fra sekretariatet (FVF)
Afbud: Elo, Frede, Ruth
I øvrigt manglede: Petra, Solveig, Vibeke og Mogens (Ole ringer til Mogens og hører, om han stadig
vil være med)

Arbejdsgruppen var igen mødt talstærkt op på biblioteket i Stege, trods en mørk råkold vinteraften
i februar.
Uddybende præsentation af arbejdsgruppen
Søren bad arbejdsgruppens medlemmer præsentere sig selv, så han kan få viden om deres mange
driftige år i arbejdsgruppen og på Nyord.
Boje fortalte blandt andet, at han havde været med siden Elise Frydensberg startede gruppen
tilbage i Lorenz Ferdinands dage, vel en 25 år.
Holger har været med siden 1992, efter det dengang nye fugletårn var kommet op. Holger fortalte
desuden, at han arrangerer vintermøder i Allerslev og er med i tur-udvalget i DOF-Storstrøm. Han
reklamerede for en tur til Skejn Enge, Filsø mm. den 1. og 2. juni, som mangler tilmeldinger.
Opfordringen er hermed givet videre. Se mere her:
http://www.dof-vestsjaelland.dk/event/eventshow.asp?ID=715.
Holger kan i øvrigt ikke deltage i arbejdsdage samt op - og nedtagning af strandhegn mandage og
torsdage, så vi bedes i FVF vælge andre ugedage til dette.
Stig har været aktiv i arbejdsgruppen i omkring 5 år. Han har blandt boet 30 år i Øst-Grønland og
er ivrig fuglekigger.
Karin er en årsunge med blot 2 år i arbejdsgruppen, Tommy 10 år, Finn og Clary et par år, Claus fra
har været med i omkring 10 år. Kristian er pensioneret skolelærer, har boet 41 år på Møn og er
med egne ord en middelklasseornitolog, der tager billeder for sin fornøjelses skyld, men ”krydser
ikke lister”. Han har været med i en længere årrække. Kristian opfordrede i øvrigt til, at
sekretariatet tog kontakt til landmanden Lars Jørgensen vedrørende forskellige tiltag til at
forbedre forholdene for fuglelivet på højjorden, fx lærkepletter.
Steen fra Præstø har været med 4 år i arbejdsgruppen, bor hernede, og er også
middelklasseornitolog. Ole har været på Møn siden 1980 og har været i arbejdsgruppen de sidste
10 år. Lise er lærer i Præstø og kirkesanger. Grundet de to job kan hun ikke ofte deltage i
arbejdsgruppens arbejde. Hun har været med i en 4 - 5 år.
Efter den gode præsentation af arbejdsgruppen, introducerede Søren Ring sig som den nye biolog,
Nyord-ansvarlig i FVF og nyvalgt formand for Nyord Strandenges Græsningslaug.
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Siden sidst
Siden sidste møde har arbejdsgruppens opgaver været følgende:
Der er afholdt Åbent Hus - arrangementer 4 gange i foråret samt Skovens Dag den 29. april
på Hyldevang, hvor der blev produceret fuglekasser.
Der er afholdt Åbent Hus - arrangementer 3 gange i efteråret og Naturens Dag den 8.
september samt arrangementet ”Svalerne flyver sydpå” med Benny Steinmejer i august.
Nogle Nyordboere mente i øvrigt, at svale-arrangementet skal flyttes væk fra
parkeringspladsen i Nyord by til Hyldevang.
På de 2 arbejdsdage i foråret og den ene i efteråret 2012 blev der fældet træer, slået græs,
bekæmpet bjørneklo og fugletårnet blev rengjort.
Der er repareret på trappen på fugletårnet, men der mangler stadig at blive lavet trin og et
gelænderbræt.
Finn og Clary har opsat Kalmarbrædder ved tårnet ved Hyldevang.
Arbejdsgruppen har fået en ny nøgle ind til skovhjælpernes rum, hvor man kan få adgang til
at trække strøm og strømtavle mv. – hvis der skulle blive brug for det. Vi ved alle, hvor den
hænger.
Der er afholdt Ørnens Dag den 17. februar 2013. Der blev set i alt 8 havørne, 5 på Ægholm,
1 på Tyreholm og to ud for Nordengene, hvor de lander og ”står på vandet” på skjulte
”sælsten”.
Strandhegnet kom op den 8. maj, inden dyrene kom ud. Strandhegnet blev taget ned den
20. november. Efterfølgende styrkede vi os i efteråret med en god og stærk chili con carne.
Det blev ikke til noget i 2012:
Trækfugleformidling.
Formidling med Martin Holm, som er draget til England.
Optællinger af engfugle sammen med de frivillige ligesom i 2011, hvor der var 3 ture. Det
ærgrer lidt, at de frivillige ikke kunne få lov at være med i 2012. FVF’s sekretariat har været
noget overbelastet i sommeren 2012, grundet den ubesatte stilling som Søren Ring siden
oktober er indtrådt i efter Søren F. Hansen.
Fra sekretariatets side kan vi berette, at Marie-Louise gik på barsel i efteråret og har fået en fin
pige, Nova. Der er ansat en barselsvikar i perioden, Carina Pilgaard, som enkelte af jer har mødt.
Carina vil stå for at koordinere og deltage i opsætning af strandhegn i foråret. Det skal jo være
inden den 1. maj.
Vedrørende redskabsrummet på Hyldevang og grej-situation
Der er indkøbt en ny buskrydder med 3 klinger, en ny reol, og en ny dagbog til tårnet.
Der er isat ny dør til grejrummet på Hyldevang.
For at undgå regnvand på loftet vil der blive sat en plade for hullet i gavlen over vores
grejrum (midlertidig løsning) på Hyldevang.
Orientering om status på forvaltningsplan for Nyord, græsningen, driften mv.
Søren berettede om historik vedrørende såvel Cowis forslag til forvaltningsplan for Nyord,
græsningen, høslæt, Græsningslauget Nyord Strandenges seneste generalforsamling samt
planerne i forhold til forvaltningsplan og drift.
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Balanceringen for FVF i græsningslauget imellem de tiltag vi finder nødvendige og/eller gavnlige
for fuglene og andre lodsejeres interesser, blev også uddybet og vendt.
Orientering om Baltic Flyway
Projektaktiviteter 2013 - indtil den 31. juli, hvor projektet endelig afsluttes:
Allan har udviklet et trækfuglespil om svalernes liv, som alle opfordres til at prøve. Det kan
hentes på FVF’s hjemmeside her:
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/nyheder?task=view&m=visning&ny
hed_id=183
Der udvikles og opsættes et årstidshjul om svaner inden den 1. august i fugletårnet.
Der opsættes primo marts et fem-trådet svalehegn imellem de to driftslænger på
Hyldevang - om alt går vel.
Vedrørende Baltic Flyway formidlingsture: 4 af de kommende ture (den 3. marts, 7. april, 5.
maj og 2. juni) er Baltic Flyway-ture, så I må meget gerne huske såvel Baltic Flyway ”roll
uppen” samt Baltic Flyway foldere. Husk tunge sten, så de ikke blæser væk! I må også
meget gerne tage et par billeder til sekretariatets afrapportering på projektet.
Husk endelig også fortsat jeres tidsregistrering og at skrive km-opgørelse og kontonummer
på timesedlen. Skriv ind på de udleverede skemaer, scan og send ind, eller send med
posten til Carina Pilgaard/ Marie-Louise Olsen i sekretariatet.
Overvågning i 2012 og 2013
Søren gav en kort status over ynglefugleovervågningen i 2012 og rapporterne fra såvel
Vordingborg Kommunes optællingsrapport 2012 ved Niels Peter Andreasen samt Amphiconsults
overvågning. Mest bemærkelsesværdigt er den generelle fremgang i 2012 for mange arter og ikke
mindst genfund af ynglende brushøns på Nyord. Der er også fundet lidt flere ynglende stor
kobbersneppe end ellers observeret. I øvrigt henvises til ynglefuglerapporterne og Sørens korte
resumering.
Med hensyn til overvågning i 2013, så gentager Vordingborg Kommune sin mangeårige optælling,
og FVF vil bekoste endnu en optælling fra Amphiconsult.
Stig, Karin, Boye og Ole vil gerne have fremsendt FVF’s overvågningsprogram.
Kommende arbejdsopgaver
Opsætning af strandhegn i april. Barselsvikar Carina Pilgaard tager initiativ og koordinerer.
Det bliver en dato i ugerne op til den 1. maj. Foretrukne datoer er: 16., 18., 23., og 25. april.
Vegetationen rundt om tårnet skal fortsat tyndes, og hybenrose bekæmpes. Det er i orden
at rydde op mod 50 % af træerne, da de efterhånden står meget tæt. Især birk fjernes.
Husk også at iagttage om udsigten fra kørestolshøjde er hindret af opvækst af birk mm. Der
er også et enkelt stød midt på den lille sti imellem tårnet og rampen, der kunne fjernes.
Søren gav et par gode råd om effektiv bekæmpelse af bjørneklo, som vi i øvrigt regner
med, at skovhjælperne vil stå for. Det må meget gerne ”overvåges” af arbejdsgruppen, så
vi er sikre på, at det faktisk bliver gjort og gjort rigtigt. Se evt. mere her:
http://www.care4nature.dk/invasivearter/kampe-bjorneklo.html
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Kommende arbejdsdage
Onsdag den 13. marts kl. 9.00 – der aftales et mere i foråret.
Kommende arrangementer
Bemanding af tårn ved Åbent Hus - dage i 2013:
Søndag den 7. april
Søndag den 5. maj
Søndag den 2. juni
Søndag den 1. september
Søndag den 6. oktober
Søndag den 3. november

Boye, Karin, Kristian og Bjarne
Tommy, Lise, Kristian og Ole
Karin, Stig, Bjarne og Claus
Tommy, Steen, Lise, Finn og Clary
Boye, Bjarne, Claus og Stig
Ole, Tommy, Lise(?) og Karin

Se evt. også i turkalenderen.
Næste arbejdsgruppemøde:
Grillaften på Hyldevang – det bliver sidst i august som det plejer.
Eventuelt
Der var rettelser til telefonnumre mv. til adresselisten. Søren noterede sig dem og får det rettet.
Tak for en god præsentation af arbejdsgruppen og et godt møde!
Søren Ring

4

