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Referat af møde i Arbejdsgruppen på Nyord 
tirsdag den 17. august 2010 

 

Deltagere: Bjarne, Claus, Holger, Kristian, Lise, Mogens P., Ole, Solveig, Steen, Stig, Tommy, Vibeke samt 
Søren F. Hansen og Ingrid Hostrup fra FVF. 

Afbud: Elo, Mogens V. H. 

Desuden manglede: Boye, Frede og Ruth, Henrik, Petra, Svend. 

 
Vi mødtes i bålhuset kl. 18, hvor der allerede var ild i grillen. Mødet begyndte, mens de gode 
gløder udviklede sig, så vi kunne stege det lækre Nyordkød, som blev spist i en pause sammen 
med dejlige salater og hjemmebagt brød og derefter lækker kage. Stor tak til kokkene! 

Dejligt, at der er kommet et nyt medlem i arbejdsgruppen, velkommen til Solveig. 
 

Nyt fra reservatet 
- Alle Åbent Hus i begge tårne har været velbesøgte. Der var ikke solgt mange badges, men siden 
arbejdsgruppen modtog dem, har DOF udarbejdet små papkort, hvorpå de kan præsentere sig 
bedre. Ingrid sørger for at sende papkort og en baggrund, så de tager sig bedre ud - til Ole 
snarest. 
- Tårnet var lige blevet renset inden mødet. Der var lidt debat om, hvorvidt det ville være en ide, at 
undersøge at få en vandhane etableret ved tårnet. Det vil være relativt dyrt, og der var overvejende 
stemning for, at pengene kunne bruges bedre, og at de netop indkøbte skrubber, spande og 
vanddunke rækker til formålet. 
- Stierne under tårnet var blevet ryddet, bjørneklo bekæmpet (på nær en enkelt!), der var klippet 
under hegn. Stig havde sat hegn op sammen med landmand Henning, og det kunne konstateres, 
at stolperne, der var efterladt fastbundet til de store hjørnepæle, ikke var medtaget efter den lange, 
hårde vinter. Stor ros fra Søren for det hele.  
- Nord for vejen er der intet hegn ud mod vandet, og det er gået fint med køerne i denne sæson.  
 

Afslutning af engfugleprojekt – rævespærre m.v. 
Rævespærren blev oprindeligt sat i drift og fungerede i en til to uger, hvor efter en fejl blev 
konstateret, og lågen måtte derfor stå åben. Fejlen skulle være udbedret nu, og vi afventer, at den 
igangsættes på ny.. 
Stig har set rævegrav på engen, men Søren mener ikke, at de yngler derude, da der er for fugtigt. 
 

Orientering om nyt projekt: Baltic Flyway 
Søren orienterede om projekt Baltic Flyway, som er et samarbejde mellem reservaterne Nyord, 
Saksfjed/ Hyllekrog og flere tyske aktører på den anden side af Femarn Bælt, herunder Wallnau og 
Dummesdorfer Ufer ved Lübeck.  
 
Projektetet har hovedvægten på at formidle fugle og fugletræk på Fugleflugtslinjen, samt 
networking og erfaringsudveksling mellem områderne i Tyskland og Danmark. EU´s Interreg pulje 
støtter med 60%.. På Nyord er en af de væsentlige aktiviteter udarbejdelse af en plejeplan, hvilket 
der er afsat 150.000 kr. til. Der er endvidere afsat midler til beklædning, bannere mv. til fx Åbent 
Hus. 40 % bliver finansieret af FVF selv, mens resten finansieres af EU og andre kilder. I FVF’s 
andel kan indregnes arbejdsindsats fra FVF’s ansatte, ligesom også frivilliges indsats kan 
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medregnes. Det er derfor vigtigt at få registeret, hvad de frivillige rent faktisk yder af bidrag.  
Alle Åbent Hus arrangementer i de næste tre år afholdes således i regi af projektet Baltic Flyway.  
 
Der er udarbejdet nogle skemaer, så arbejdsgruppen kan skrive på, hvor meget de bidrager ved 
forskellige arrangementer. De blev uddelt sammen med en lille vejledning til udfyldelse. Der skal 
udfyldes et skema pr. arrangement, og arbejdsgruppen aftaler indbyrdes, hvem der sørger for det 
ved hvert arrangement. Skemaerne sendes ind til Ingrid i sekretariatet. Her kan også rekvireres 
flere skemaer/vejledning om nødvendigt. 
 
 
Grejbank på Hyldevang  
Arbejdsgruppen havde nu af SNS fået mulighed for at benytte et rum i gavlen af laden (sammen  
med Williams haveredskaber). Ole mente, det ville være en god opgave, at sætte hylder op.  
 
Muligheden for at opbevare kikkerter og teleskoper derinde blev drøftet, evt. i et våbenskab, men 
konklusionen blev, at der nok ville være for fugtigt og udstyret tage skade. 
 
Vedligeholdelse af maskinel, dvs. fingerklipper og motorsav, vil Verner (Kostervejens Skov- og 
Haveservice) fremover sørge for. Hidtil har Tommy passet det hjemme hos sig selv, tak for det! 
 
Der er brug for et par leer mere + slibesten. Søren køber og sender. 
 
Ole sender en ekstranøgle til skuret på Hyldevang til Ingrid ved lejlighed.  
 

Orientering om arrangement med Lolles gård den 29. august 
Arrangementet kan desværre ikke gennemføres pga. for få tilmeldinger. Flere mente, at prisen var 
for høj, Lise forslog at målgruppen for en sådan dag måske lå helt uden for foreningen, og atter 
andre at det kunne gøres billigere, ved at deltagerne selv medbragte kaffe mv. 
 
Punktet medførte i øvrigt en snak om kødpakkernes sammensætning og kvalitet, og Søren oplyste 
dels, at de nu er ændret, og dels at kødet næste år får økologisk stempel (i år har køerne fået 
kraftfoder i stalden). 
  

Kommende arbejdsopgaver - herunder nedtagning af hegn, pleje af tårn mm. 
- Indrette grejrum 
- Nedtage to falmede plancher i tårnet (reservatkort og kobbersneppe) 
- Beskæring af lunden ved tårnet. Søren undersøger først vedr. plan for beplantningen og får et råd 	  
fra skovfoged Mikkel Bornø Clausen. 
- Fjerne en enkelt bjørneklo 
- Grave gammelt Amts skilt op (se kort) 
- Slåning af urtevegetation og græs i de gennemgangssluser, der er lavet, så køerne kan komme 
op på de højere liggende græsarealer i tilfælde af højvande. Søren sender et kort med angivelse af 
deres placering til Ole og Tommy. 
- Nedtagning af strandhegn ca. 1. november 
Tommy og Ole ser på opgaverne og laver en prioritering. Datoerne fremgår af kalender på side 3. 
 

Kommende Åbent Hus og ture 
Åbent Hus i efteråret er bemandet, se kalender på side 3. 
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Eventuelt 
- Nederste trappetrin i tårnet bør snart udskiftes. 
 
- Spørgsmål fra Ole: hvornår må man gå på engene? Svar: Engene er fredede 1. marts til 15. juli. 
Man må gå på de eksisterende veje og stier fra 16. juli til 29. februar. 
 
- Forslag kom frem om laminerede og mobile plancher i A3/A4 størrelser med fugle + navne, også 
på tysk (og måske engelsk)… god ide, som vil blive indtænkt i projekt Baltic Flyway, hvor der er 
midler til dette.  

 
 
Tak for en hyggelig, velsmagende og effektiv aften.  

Mange hilsner 

Søren og Ingrid (referent). 

 

Kalender efterår 2010             NYORD 

 

Åbent Hus 
 
Søndag 5. sept. Kristian, Vibeke, Mogens H. og Tommy 

Søndag 3. okt. Kristian, Ole, Claus og Steen 

Søndag 7. nov. Kristian, Stig, Bjarne og Ole 

Tidspunkt alle dage kl. 10.00 – 13.00 

 

Arbejdsdage 
 
Onsdag 8. september  
kl. 10:  Slåning af sluser (de, der nu kan komme på en hverdag) 

Lørdag 13. nov. Indretning af skur mm.  

Lørdag 22. januar Beskæring (husk flishugger) mv. 

Lørdag 29. januar  ” 
 

Næste møde 

• 11. januar kl. 19  /Ole har booket lokale på biblioteket i Stege. 
 


