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Referat af møde i Arbejdsgruppen på Nyord 
tirsdag den 18. januar 2011 

 
Deltagere: Bjarne, Boye, Claus, Elo, Holger, Lise, Ole, Petra, Solveig, Stig, Tommy, Vibeke samt Søren F. 
Hansen fra FVF 
 
Afbud: Henrik H., Steen, Svend 
 
Desuden manglede: Frede og Ruth, Kristian, Mogens P. Mogens V. H. 
  
 
 
Nyt fra reservatet 
Ole redegjorde for udførte aktiviteter siden sidste møde: 
 

 Der er lavet en plan for, hvorledes redskabsrummet på Hyldevang kan indrettes med fliser, 
og der er indkøbt en reol 

 Der er fjernet en enkelt bjørneklo 
 Der er slået urtevegetation og græs i de gennemgangssluser, der er lavet, så køerne kan 

komme op på de højere liggende græsarealer i tilfælde af højvande.  
 Succesfuld nedtagning af strandhegn, med deltagelse af flere af arbejdsgruppens 

medlemmer inkl. et køkkenhold, der serverede en meget påskønnet suppe (gule ærter) 
 Åbent hus i regi af Baltic Flyway er afholdt tre gange i efteråret 

 
Stor TAK for indsatsen! 
 
Ynglefugle 2010: Søren redegjorde for, at engfuglene på Nyord desværre har været i tilbagegang. 
Rapporten er udarbejdet af Niels Peter Andreasen og er vedlagt dette referat. Glædeligt er det, at 
der stadig yngler stor kobbersneppe på engene. 
 
Til orientering: Der afholdes rævejagt i regi af Nyord jagtforening den 22. januar. 
 
 
Baltic Flyway projektet 
I 2011 er der stor aktivitet i projektet. På formidlingsfronten er de væsentlige aktiviteter:  

• Åbent fugletårn med særlig fokus på Baltic Flyway 
• Temadage om fugle (ørn, engfugle og svaler) 

 
Arbejdsgruppen er som sædvanlig tovholder på disse arrangementer. Forbrugt tid indrapporteres 
til Fugleværnsfonden. Ét skema for hver person. Der kan godt være flere arrangementer på et 
skema, men disse indsendes underskrevet kvartalsvis til Fugleværnsfonden. Tommy kopierer 
skemaet, og tager flere eksemplarer med ud i tårnet. 
 
Der sættes et arbejde i gang i 2011 med en plejeplan for engene. De dårlige ynglefugletal viser, at 
der er god grund til at vurdere plejen. Plejeplanen udarbejdes af en konsulent med input fra de 
forskellige interessenter (kommunen, foreningen Nyord, Naturstyrelsen, Fugleværnsfonden, lokale 
og eksterne eksperter). I juni afholdes et endags seminar på Nyord, hvor vores tyske 
samarbejdspartnere deltager. 
 
Søren præsenterede arbejdsgruppen for muligheden for en inspirationstur til vores tyske 
samarbejdsreservater. Det vil være til stor gavn i forbindelse med gruppens arbejde med Åbent 
hus, hvor Baltic Flyway ønskes promoveret. 
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Arbejdsgruppen synes det lyder meget interessant, og afventer at sekretariatet udmelder en dato 
(formodentlig i starten af september i år). 
 
 
Overvågningsprogram 
Fugleværnsfondens bestyrelse har ønsket at styrke naturovervågningen på fondens reservater. 
Formålet er at udføre en naturovervågning, der kan bruges til at vurdere den udførte pleje. Der er 
derfor udarbejdet et overvågningsprogram. Grundelementet i dette program er, at ynglefugle og 
rastefugle registreres. 
 
Der afholdes et weekendseminar 25.-27. marts på Trente Mølle på Fyn, hvor programmet bliver 
præsenteret. Stig og Elo vil gerne deltage i seminaret, og Ole og Tommy vil også gerne medvirke 
ved de kommende optællinger. 
 
Stig og Elo vil modtage informationer fra sekretariatet om arrangementet. 
 
 
Nyt om Nyord kødet 
Baltic Flyway projektet har også bidraget med midler til, at en landbrugskonsulent kan vurdere 
konceptet omkring salg af kød fra besætningen på Hyldevang. Konsulenten vil tage en snak med 
Anja fra Lolles Gård, Stensved slagteren, Henning Hansen, William og Wolfgang fra Nyord 
lokalproduktion for ideelt set at forbedre konceptet. Vibeke og Steen fra arbejdsgruppen bliver 
desuden kontaktet med henblik på en tilbagemelding fra nogle af dem, som rent faktisk har købt 
kødet. Lise tilbød også, at hun gerne måtte blive ringet op. 
 
Et af forslagene er et ”køerne-skal-på-græs-arrangement” søndag den 17. april i forbindelse med 
arrangementet ”Øko-dag, køernes forårsfest” den 17. april kl. 10-14. Hvis arrangementet bliver til 
noget, vil Arbejdsgruppen forhåbentlig hjælpe med fugleguidning. Tilbagemelding til Søren. 
Nærmere information følger. 
 
 
Kommende arbejdsopgaver 

• Nedtage to falmede plancher i tårnet (reservatkort og kobbersneppe) 
• Beskæring af lunden ved tårnet.  
• Grave gammelt Amts skilt op. Det står ved 90o sving på grusvej til kirkegård – samme sted 

som gennemgangssluse. 
 
 

Kalender for Baltic Flyway arrangementer 2011 
 
20. febr. Temadage fugl, Ørnens dag (Solveig, Vibeke, Bjarne, Tommy og Kristian) 
6. marts Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Ole Claus, Boye og Kristian) 
3. april Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Lise, Stig, Solveig og Kristian) 
1. maj Temadag, Engfugle (Sten, Ole, Vibeke, Stig og Kristian) 
5. juni Åbent Hus (Vibeke, Solveig, Tommy, Bjarne og Kristian) 
4. sept. Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Lise, Stig, Vibeke, Boye og Kristian) 
2. okt. Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Ole, Claus, Sten og Kristian) 
6. nov. Åbent hus i fugletårnet/Hyldevang (Lise, Tommy, Solveig, Bjarne og Kristian) 
 
I de to første uger af august  
…holdes endvidere fire temadage omkring digesvalerne i Nyord By. Peter Vadum har indvilget i at 
stå på standen ved Noorbohandelen, men det vil være en stor hjælp hvis 1-2 fra Arbejdsgruppen 
vil hjælpe Peter Vadum. Kontakt Søren, hvis I har mulighed for dette.  
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Tilbagemelding til Søren. 
 
 
 
Arbejdsdage forår 2011 
 
 
Lørdag 12. februar Se under kommende arbejdsopgaver 
 
Lørdag 7. maj Bjørneklo og slåning langs med hegn for at fremme kvægpassage 
 
Torsdag 14. april Påskerengøring af tårnet 
 
Torsdag 16. juni Rengøring 
 
 
 
Næste møde  
 
 
Torsdag 18. august kl. 18.00 - med grillmad i bålhuset på Hyldevang (Ingrid reserverer) 
 
 
 
 
Eventuelt  
Elo tilbød at lave en rundvisning i sin spændende have i Ålebæk 
med bivæg og mange forskellige arter af kaktus. 
 
 
 
Tak for et godt møde! 
  
 
Venlig hilsen 
 
fra referent Søren F. Hansen. 


