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Referat møde i Arbejdsgruppen på Nyord  
onsdag den 8. februar 2012 på Stege bibliotek 

 

Deltagere: Bjarne, Boye, Finn, Claus, Karin, Kristian, Ole, Petra, Solveig, Steen, Stig, Tommy, Vibeke og 
Søren fra FVF. 

Afbud: Lise, Holger og Clary 

Desuden manglede: Mogens P, Elo 

 

Velkommen til Karin, som er gruppens nyeste medlem. 

Nyt fra reservatet / arbejdsgruppen 
Siden sidste møde har arbejdsgruppens opgaver været følgende: 

Nedtagning af strandhegnet. Fire medlemmer af gruppen nedtog hegnet sammen med John 
(Poda) og Naturstyrelsens mand med ATV. En god dag. 

Mange fra arbejdsgruppen var med på studietur til Wallnau reservatet. Det var en rigtig fin 
oplevelse, og der blev indhentet en masse inspiration.  

Stig har guidet et privat selskab med 6 voksne og 10 børn, der havde henvendt sig til 
Fugleværnsfonden. Stig kunne fortælle, at det var en meget god oplevelse, da gæsterne var meget 
interesserede i området og fuglelivet. 

Arbejdsgruppen har slået græs langs hegn ved bjørnekløerne samt ryddet græs i 
gennemgangssluser mellem højjorden og engene. 

Gruppen har guidet ved tre åbent hus arrangementer i efteråret og deltaget i svalearrangement 
(Baltic Flyway) i Nyord By i august 2011. 

Samarbejdsmuligheder med skovhjælperne  
De fleste fra arbejdsgruppen har stiftet bekendtskab med de ihærdige skovhjælpere. Bjarne har 
bl.a. deltaget i skovhjælpernes Åbent Hus arrangement og endvidere undervist dem lidt i 
fuglekendskab. 

Skovhjælperne er meget arbejdsomme og kan udføre en hel række forskellige opgaver, herunder 
buskrydningsopgaver. Der var enighed om, at skovhjælperne er en positiv ting på Nyord og en 
gave for området. De kan fint supplere arbejdsgruppens virke, da der som regel er ekstra 
arbejdsopgaver. Der bør være fokus på, at de instrueres i, hvordan slåningsopgaver m.v. skal 
tilpasses fuglenes ynglesæson. 

Skovhjælperne har en leder (Finn) og arbejder i øvrigt dagligt mellem kl. 10 og 16 på Nyord. Der er 
udsigt til, at de vil virke minimum året ud. 
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Det er besluttet, at de får deres eget grejrum på Hyldevang. Arbejdsgruppen kan derfor gå videre 
med isætning af dør og opsætning af kalmarbrædder, som vi talte om på sidste møde. 

Ønske til hjælp fra Skovhjælpere: 

• Vedligeholde fugletårnet i sommerperioden, hvor tårnet har problemer med 
edderkoppespind og lignende. En ugentlig rengøring vil således være en kærkommen 
hjælp 

• Bekæmpelse af bjørneklo 
 

Arbejdsgruppen vil gerne deltage i et fælles formidlingsarrangement på Skovens Dag og evt. på en 
hverdag i sensommeren med skovhjælperne. 

Fælles ture med skovhjælperne 

• Skovens dag den 29/4 på Hyldevang 
• Hverdagsarrangement i sensommeren 

Grejbank og opfølgning på mangler:  
• Elinstallation i rummet. Afklaring af status og behov 
• Finn kontakter skovfoged Mikkel Bornø Clausen med henblik på indkøb af dør til 

grejrummet på Hyldevang samt Kalmarbrædder. Naturstyrelsen har en særlig konto i Stark, 
som sandsynligvis med fordel kan anvendes. Mikkels kontaktoplysninger er: mibor@nst.dk 
eller tlf.. 22 49 65 88 
 
 

• Orientering om Baltic Flyway 
Alle Åbent Hus arrangementer i 2012 er også Baltic Flyway arrangementer.  
Arbejdsgruppen skal derfor udfylde timeregistreringssedler i forbindelse med disse 
arrangementer (fra man kører hjemmefra og til man returnerer til hjem). De skal sendes til 
Marie-Louise i FVF sekretariatet. 

• Svalen flyver syd på event i byen (august)  

• Øvrige projektaktiviteter er 

• Udstilling om trækfugle i fugletårn og på Hyldevang (v/ Allan og Naturstyrelsen).  
Vi har tidligere talt om, at det vil være godt med noget materiale, der også retter sig imod 
de mange tyske besøgende. Evt. gode ideer fremsendes til Allan. 
 

Overvågning 2012 
Finn vil gerne deltage i årets fugletællinger. Optællingsgruppen skal følge 
overvågningsprogrammet. Det anbefales ikke at gå ud på engene, da de fugle, der skal overvåges, 
bedst tælles fra gode udsigtspunkter. Det vil blive forsøgt at få hjælp fra en erfaren konsulent.  
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Planlægning af arbejdsdage og opgaver  

Tilstandsvurdering af tårn: 

 Finn og Bjarne tilbød at lave en beskrivelse af behov for renovering af tårnet (trappen og 
nedskæring af stolper i øverste etage). Herunder en vurdering af, om gruppen selv kan udføre 
opgaverne. Denne beskrivelse sendes til Søren. Såfremt der er sikkerhedsmæssige mangler, 
bedes I give besked straks. 
 

Lørdag den 25. februar kl. 9.00-12: 
Yderligere udtynding i tårnlundens centrale del. Her er nogle af træerne for store, og der skal være 
fokus på, at der ikke er grenvinkler til kragereder. Generelt skal lunden have den samme højde 
som i lundens østside. 

Lørdag den 16. juni kl. 09.00: 
Sommerklargøring af tårnet, så det fremstår pænt i løbet af sommerferien, hvor der er mange 
gæster. 

 

Planlægning af Åbent Hus i fugletårnet og ture / datoer og bemanding  
Gruppen er indforstået med, at alle Åbent Hus arrangementer annonceres i et projekt støttet af 
Handicap rådet. Der skal således være opmærksomhed på at yde guidning fra kørestolsrampen 
ved siden af tårnet samt på Hyldevang. Projektet koordineres af Annette Tenberg, Vordingborg 
Udviklingsselskab. 

Alle Åbent Hus arrangementer er Baltic Flyway arrangementer 

Åbent hus i fugletårnet (ansvarlige nævnt i parentes) 

• Søndag 4. marts (Bjarne, Boye, Tommy og Stig) 
 

• *) Søndag 1. april (Christian, Finn, Ole og Karin)  
 

• Søndag 29. april skovens dag på Hyldevang (Stig, Solveig, Vibeke, Claus, Petra og Bjarne) 
 

• Søndag 6. maj (Lise, Steen, Tommy og Christian) 
 

• Søndag 3. juni (Vibeke, Tommy, Solveig, Ole og Finn) 
 

• Søndag 2. september (Vibeke, Tommy, Solveig og Finn) 
 

• Søndag 7. oktober (Claus, Bjarne, Stig og Boye) 
 

• Søndag 4. november (Steen, Ole, Tommy og Karin) 
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Øvrige arrangementer 

• Baltic Flyway (svalen flyver sydpå i byen)  
Datoer fastsættes og meldes ud af Søren. Steen vil gerne hjælpe til. 
 

• Hverdagsarrangement i sensommeren med skovhjælpere (Søren fastsætter dato sammen 
med skovhjælperne). 
 

*) Martin Holm fra DOF´s Natur i Øjenhøjde projekt deltager sandsynligvis med henblik på at 
komme med input til, hvorledes Åbent Hus arrangementer kan struktureres optimalt i forhold til 
fugleformidling - og generelt oplysningsarbejde og hvervning i forhold til DOF/Fugleværnsfonden. 
Desuden hvorledes de materialer, der findes i grejbanken, optimalt kan nyttiggøres. 

 
Eventuelt 

• Kristian Riebers opfordrede igen til at udnytte muligheden for et samarbejde med Lars 
Jørgensen, der driver hovedparten af agerjords arealerne på Nyord. 

• Søndag den 15. april kl. 7.00 er der fugletur med Per Schiermacher Hansen ved Ålebæk 
strand. Det anbefales stærkt at deltage, da turen som regel giver flotte fugleoplevelser. 
 
 
 

Tak for et godt møde! 

 

Referent 

Søren F. Hansen 

 


