Referat fra møde i Nyord Arbejdsgruppe den 14. februar 2017
Biblioteket i Stege kl. 19.00 – 21.30
Deltagere i mødet: Elo, Vibeke, Finn, Steen, Søren Sørensen, Søren Vissing, Lars, Karin, Ole, Søren Ring
Afbud fra: Stig, Claus, Tommy, Uffe, Ruth og Frede, Bjarne, Holger
Siden sidst
Vi har i efteråret haft en enkelt arbejdsdag, hvor der blev ryddet et stort brombærkrat neden for rampen
ved Hyldevang og beskåret og fjernet pil og andet langs vejen ved kirkegården. Desuden blev der taget
strandhegn op i november.
Stormflodsskader
Stormfloden i januar har forårsaget store skader på hegnene mange steder på engene. Det er ikke helt så
slemt, som det først så ud til, men en stor del af hegnet langs vejen er væk. Fugleværnsfonden vil søge
stormflodsrådet om dækning over forsikringen. For at få dækket nogle af eller alle omkostningerne. Søren
undersøger fra forsikringen, om det er muligt at tilbyde arbejdsgruppen at deltage i noget af det praktiske
med opretning af de mange kilometer hegn, evt. mod en beskeden timeløn.
Fugletårnet
Tårnet er under reparation, og det bliver færdigt i februar inden Ørnens Dag. Men Fugleværnsfondens
bestyrelse har besluttet, at der i løbet af 2-3 år, måske tidligere, skal bygges et nyt tårn. Træerne ved tårnet
er efterhånden kraftige og en del blevet høje. Gruppen kan godt begynde at overveje, hvordan og hvilke
der skal skæres mere til og ned, og nogen skal måske helt væk. Omkring tårnet må gruppen fortsat gerne gå
til de roser, der kommer op efter maskinrydningen af dem for en rum tid siden.
Strandrensning
Folk fra Nyord vil tage initiativ til en ”Operation Strandrensning”, sikkert i begyndelsen af marts. Vi bliver
måske orienteret og opfordret til at deltage. Folket fra Nyord gør det typisk med kort frist.
Grejrummet
Der mangler stadig ordentligt lys i rummet. Bjarne har lovet at tage sig af det inden længe.
Strandhegn
Hegnet skal sættes i slutningen af april. Søren Ring giver besked, når det nærmer sig.
Overvågning i 2016 og 2017 samt Atlas III
Søren fortalte om overvågningsresultaterne fra 2016 og udleverede Nyord overvågningsrapporter fra
AviFauna og Vordingborg Kommune. Der har igen i år 2016 været en meget markant fremgang i de
jordrugende fuglearter. Særlig rødben og vibe er gået stærkt frem (til henholdsvis imellem 112-152 og 129138 par) og havde i 2016 de højeste antal ynglepar, der nogensinde er optalt på Nyord Strandenge. Årsagen
er helt overvejende den grundige regulering af ræv foretaget af to dedikerede jægere i Nyord Jagtforening.
Indsatsen fortsætter i 2017. Søren gjorde også opmærksom på, at Atlas III har brug for at langt flere
indberettere, også for Nyord, hvor indberetningen i følgende kvadrater særligt ønskes løftet:

Nyord – nordvest: http://dofbasen.dk/atlas/kvadrat/GG01 (bl.a. Kirkegårdskoven og skovskrænten imod
NV). Kan løftes. Kvadratansvarlig Henrik Dahl.
Nyord – sydvest: http://dofbasen.dk/atlas/kvadrat/GG00 (bl.a. broderparten af Nyord høj-øen). Kan løftes.
Ingen kvadratansvarlig!
Nyord – nordøst: http://dofbasen.dk/atlas/kvadrat/GG11 (det meste af nordengene). Kan løftes.
Kvadratansvarlig: Uffe Damm Andersen.
Igen i 2017 vil både AviFauna og Vordingborg Kommune lave overvågning på engene, men det er fortsat
gavnligt at fondens overvågningsprogram følges. Og læg endelig jeres (gerne geo-refererede) observationer
i både Atlas III basen og også gerne i Naturbasen hos www.fugleognatur.dk. Ræveobservationer må meget
gerne også indtelefoneres til Søren.
Publikumstæller
Tælleren led også skibbrud under stormfloden. En del er jo gravet ned i jorden og er simpelthen druknet og
nok ødelagt af vandet. Den tæller i hvert fald nu helt forkert. Søren reparerer den ved snarest kommende
lejlighed.
Arbejdsdage og opgaver
Der er nok at tage fat på. Først skal der ryddes op efter stormen ved tårnet. Derudover er der behov for
beskæring og rydning langs de ydre hegn, både langs vejen ved Hyldevang og ved kirkegårdsvejen, hvor
Tommy og Bjarne tog en tørn i efteråret. Ole finder en dato i begyndelsen af marts til første arbejdsdag i
2017.
Åbent Hus
26. februar/Ørnens Dag
Tommy, Steen, Finn, Ole
26. marts
Bjarne, Claus, Søren Vissing,……………….?
30. april
Stig, Karin, Vibeke, Tommy
28. maj
Søren S., Søren V., Vibeke, Karin
27. august
Vibeke, Karin, Claus, Bjarne
24. september
Søren V., Tommy, Søren S., Ole
29. oktober
Karin, Stig, Bjarne, …………..?
Skulle man få problemer med sin ”vagt”, tilbyder Karin sig som ”vikar”. Og ellers forsøger man som
sædvanligt at bytte indbyrdes.
Eventuelt
BioBlitz 2016 på Nyord måtte aflyses på grund af sygdom, men vil blive forsøgt gennemført dette år, lørdag
den 19. august. Selvom kun få af os er tilstrækkelig vidende/”nørdede” til at kunne yde noget særligt, er der
mulighed for at være med på en kigger og måske yde lidt praktisk hjælp.
Gruppen efterlyser flere waders str.45. Det vil blive købt inden strandhegnet skal op.
Næste halvårsmøde (”det med grillen”) bliver onsdag den 16.august kl. 18 på Hyldevang.
Ole Larsen / suppleret af Søren Ring

