Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Nyord
onsdag den 8. marts 2006
Tilstede: Claus, Holger, Jørgen, Kristian, Lise, Mogens, Ole, Ole, Svend, Tommy, Søren
og Elise.
Der var afbud fra: Arne, Frede, Ruth, Hans-Henrik, Petra og Aase.
Desuden manglede: Elise, Boye, Elo og Jørgen.
………………………………….
Hærværk
Flere i arbejdsgruppen kunne fortælle, at det var almindelig kendt, hvem der havde
ødelagt det nyopsatte skilt - da vedkommende gik rundt og pralede med det. Vi
diskuterede, om der skulle foretages en politianmeldelse, men flere mente, at løse rygter
ikke ville være bevis nok. Samtidig var der enighed om, at det kunne skade vores gode
forhold til befolkningen på Nyord. Det blev derfor besluttet ikke at gå videre med sagen.
Allan har bestilt et nyt skilt, som placeres samme sted som det forrige. Skilt og stolper
fremsendes til Tommy, som indkalder til en lille arbejdsdag.
Græsningslaug på Nyord Strandenge
Elise fortalte, at der - som en udløber af et engfugleprojekt i Skov- og Naturstyrelsen - er
startet et projekt med et græsningslaug på Nyord Enge. Det betyder, at alle lodsejere er
inviteret til et samarbejde omkring afgræsningen. Tidligere forhandlede den enkelte
lodsejer med kvægholdere om afgræsning og høslæt. Dette bliver nu samlet i græsningslauget, der sørger for afgræsning af engene. På denne måde håber man at kunne sikre en
god afgræsning fremover. Dele af engene er i en årrække ikke med i græsningslauget, da
de er udlejet til Niels Poulsen, men efterhånden som disse aftaler udløber, kommer flere
arealer med.
Lauget ansætter en hyrde til at holde øje med kreaturerne. Det bliver formodentlig en
pensioneret landmand. Ole Larsen fortalte, at han i sine unge dage havde passet køer, men
at det nok ikke lige var sagen for en nu forhenværende skolelærer at påtage sig
hyrdetjansen.
Bjørneklo
Også i år skal der bekæmpes bjørneklo. Kristian Ribers fortsætter sit store arbejde med at
bekæmpe disse. Hvis der er nogen, der har lyst til at give en hånd med, er de velkommne
til at kontakte Kristian. Søren arbejder på at få bjørneklo-området med i folden, da
erfaringen viser, at afgræsning er en effektiv bekæmpningsmetode.
Pleje ved tårnet
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Der arrangeres en arbejdsdag i den 19. marts, hvor de sidste rydninger foretages. Der var
enighed om at følge plejeplanen for bevoksningen, også med hensyn til de beplantninger
der ifølge planen skal foretages til efteråret.
Ole J. påpegede, at der fra tårnet var problemer med udsynet mod vest. I forbindelse med
arbejdsdagen skal det vurderes, om dette problem kan afhjælpes ved beskæring.
Tårnets tilstand
Kristian - der har gennemgået udsigtsplatformen - fortalte, at mange rådne brædder
trænger til udskiftning. Han var bekymret for, om det underliggende lag af lægter også var
rådne, men dette kan først konstateres, når de øverste brædder løftes af. Hvis Kristian
vurderer, at udbedringen af tårnet kræver en tømrer, kontakter han en sådan.
Åbent hus arrangementer
Elise overbragte en stor ros til alle for gruppens indsats i forbindelse med Åbent Hus
arrangementerne i tårnet.
Kristian mente, at der manglede en "høvding" til at erstatte Allan, når han ikke var der.
Der var enighed om, at der skal udpeges en sådan, til at tage imod gæsterne i tårnet. Det
kan eventuelt gå på omgang i løbet af dagen.
Elise uddelte små skilte med DOF/Fugleværnsfondens navn og logo, til at sætte på tøjet.
Disse vil "fortælle" gæsterne hvem de kan henvende sig til. Tommy fik nogle ekstra med
hjem.
Ole L. vil gerne være koordinator for Åbent Hus arrangementerne - således at han er
"ansvarlig" for bemandingen i tårnet. Arbejdsgruppens medlemmer opfordres derfor til at
maile/ringe til Ole før hvert Åbent Hus arrangement, og fortælle om de kan komme.
Ole kan - på Fugleværnsfondens regning - købe et stativ i naturbutikken, til det teleskop
der blev overdraget gruppen sidste år. Naturbutikken er orienteret om dette.
Gruppen indvilgede desuden i at hjælpe Allan med nå målet med "100 ture i 100-året" - i
anledning af DOFs 100 års jubilæum. Det blev besluttet at holde "ekstra åbent" den 3.
søndag i april og maj (se kalender). Desuden blev det - på opfordring fra Lise - besluttet,
at holde åbent to hverdage i efterårsferien. Allan sørger for annoncering.
Nye formidlingstiltag
I øjeblikket arbejdes der på en ny trækfuglefolder og en ny planche. Det vides ikke
hvornår de er færdige, men det bliver i 2006!
Mink
Ole L. kunne fortælle, at der er fundet druknede mink i ruser ved Nyordbroen.
Arbejdsgruppen opfordres til at holde øje med, om minken dukker op på selve Nyord.
Referent: Søren F. Hansen

