Referat af møde i Arbejdsgruppen på Nyord
torsdag den 18. august 2011
Deltager:, Bjarne, Clary, Finn, Claus, Elo og hans kone, Ole, Petra, Solveig, Vibeke samt Søren F. Hansen
fra FVF
Afbud: Boye, Frede og Ruth, Holger, Steen, Tommy
Desuden manglede: Kristian, Lise, Mogens P., Stig

Velkommen til Finn og Clary!
Mødet blev holdt i det dejlige bålhus med udsigt ud over engene og med Stege kirke i det fjerne.
Gæs, hjejler og spover satte lydkulissen og Bjarne havde sørget for optænding. Tak for de lækre
salater og brød!
Siden sidst
• Beplantning ved fugletårnet er udtyndet kraftigt i løbet af vinteren
• 14/4 hakkede Frede og Ruth bjørneklo
• 9/6 afpudsning af stier ved tårnet
• 16/6 rengøring i tårnet samt slåning af vegetation i gennemgangssluser mellem eng og
højjord, herunder pudsning af vinduer
Grejbank i rum på Hyldevang
Inden mødet besigtigede vi rummet, som er blevet rigtig flot med fliser (sponseret af Tommy).
Arbejdsgruppen opfordrede Søren til at følge op på følgende mangler/ønsker:
Mangler:
• Elinstallation (armatur forefindes)
• Ny dør
• Adgang til strømtavle
Søren kontakter Naturstyrelsen vedr. dette.
Ønsker:
• 1 stk. le
• 1 stk. kombirydder med slåningsaggregat
• 1 stk. metal reol
• 1 stk. våbenskab
Fugletællinger
Ole, Claus, Elo og Stig har deltaget i optælling af ynglefuglene, suppleret af Jan Pedersen fra
Stevns, der blev hyret af Marie-Louise til at hjælpe. Den 1/5 blev der iagttaget parring mellem to
kobbersnepper.
Marie-Louise tager kontakt til Stig for en afrapportering af overvågningen.
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Baltic Flyway
Alle Åbent Hus arrangementer i år har været afholdt i regi af Baltic Flyway projektet. Dertil Ørnens
dag (februar), engfuglenes dag (1/5) og de 4 svalearrangementer i august.
17/6 blev der afholdt et såkaldt ekspertbesøg på Nyord, hvor danske og tyske eksperter deltog.
Ole deltog fra arbejdsgruppen, og Bjarne lavede fantastisk grillmad. (Ole og Bjarne bedes udfylde
tidsregistrering også for deltagelse i dette arrangement).
Ved et Baltic Flyway arrangement kan de deltagende frivilliges indsats medregnes i projektet. Det
er derfor meget vigtigt, at I husker at udfylde time- og kørselsseddel (se nedenfor).
Da Åbent Hus er Baltic Flyway arrangementer, vil jeg bede jer om resten af året at huske:
•
•
•
•

At udfylde time- og kørselsseddel (se vedhæftede). Timerne skal I beregne fra I kører
hjemme fra og til I er hjemme igen.
At tage de nye blå veste på (hvis I kan finde en, der passer…).
At tælle, hvor mange der ca. deltager i løbet af dagen.
Og… I må meget gerne tage et par billeder, især hvor man kan se, at I har vestene på,
mens I fremviser fugle til de besøgende.

Timeregistrering, antal af besøgende og billeder bedes I sende til Marie-Louise så hurtigt
som muligt efter arrangementet marielouise.olsen@dof.dk
Til brug ved arrangementer på Nyord udleverede Søren nogle nye blå ’guide’-veste, så det er
tydeligere for besøgende at se, hvem der er guide i tårnet.
Husk også at anvende skilte og materialer, der findes i grejrummet på Hyldevang.
Vi er klar over, at det kan virke lidt bøvlet, når det er Baltic Flyway arrangementer, men det er
simpelthen krav fra INTERREG, som sponserer projektet.
Tur til Wallnau den 7. september
Der er mange tilmeldte til turen, også fra Saksfjed Hyllekrog reservatet. Marie-Louise udsender
nærmere oplysninger til de tilmeldte (blev udsendt 30/8). Gruppen bedes internt arrangere
samkørsel til færgen i Rødby. Vi går ombord, hvorefter højst sandsynligt en bus henter os i
Tyskland. Læse mere om Wallnau på: http://www.nabu-wallnau.de/
Forbedring af Åbent Hus
Vi diskuterede nogle forskellige emner omkring Åbent Hus. Bemandingen på både Hyldevang og
fugletårnet fastholdes.
Ole skaber et overblik over, hvilke kikkerter der er til rådighed, og det skal afklares, hvorledes det
sikres, at kikkerterne er til rådighed ved Åbent Hus.
Søren undersøger, om der evt. kan etableres et våbenskab i rummet på Hyldevang, således at
kikkerterne altid er på Nyord.
Søren opfordrer til at man suger til sig hos NABU i Wallnau for gode ideer til Nyord.
I foråret vil Peter Vadum og Martin Holm deltage i et Åbent Hus, for at vise hvordan de arbejder
med formidling i DOF´s projekt ’Natur i øjenhøjde’.
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Arbejdsopgaver
1. Der laves et mindre klapbord i tårnet til brug som bord ved arrangementer. Det monteres
evt. med en plexiglasplade, hvorunder foldere kan ligge.
2. Slånings langs hegnslinje i bjørnekloområdet (røde linje på kort nedenfor), så vi kan lokke
køerne rundt langs hegnet, og således at dette ikke gror helt til. Der slås ca. 1,5 m inde i
folden og på vejsiden slås, så hegnet er frit. (Den øvrige hegnslinje er blevet slået af en
skoventreprenør).
3. Gennemgangssluser trimmes igen, så de er klar, hvis efteråret skulle bringe et højvande,
mens der er dyr i foldene.
4. Montering af Kalmar brædder ved udgang af løsdriftsstald på Hyldevang. Der foretages en
opmåling, hvorefter Søren kontakter naturstyrelsen for levering af Kalmar brædder.
5. Nedtagning af strandhegn. Solveig og Vibeke tilbyder igen at lave gule ærter. Det bliver
omkring den 1/11. Søren skriver en mail vedr. tilmelding når dagen nærmer sig.

nedskæring af stolper

slåning langs hegn (257 m )

Fugletårn

Kirkegård

slåning af gennem gangssluse

Datoer:
5. sept.
4. sept.
7. sept.
2. okt.
6. nov.

Slåning af hegn og gennemgangssluser
Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Lise, Stig, Vibeke, Boye og Kristian)
Wallnau
Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Ole, Claus, Sten og Kristian)
Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Lise, Tommy, Solveig, Bjarne og Kristian)

Tak for et godt møde, og venlige hilsner fra
Referent Søren Ferdinand Hansen.
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