
Referat fra møde i Nyord Arbejdsgruppe den 26. januar 2016 

Deltagere i mødet: Bjarne, Claus, Elo, Holger, Karin, Lars, Ole, Steen, Stig, Søren S., Tommy og Søren Ring. 

Fraværende: Finn og Clary, Frede og Ruth, Lise, Petra, Uffe og Vibeke. 

Siden sidst 

Siden mødet i august har der været afholdt tre Åbent Hus-dage:  sidste søndag i august (10-15 deltagere), 

september (10-12 deltagere) og oktober måned (25-30 deltagere). En enkelt arbejdsdag, d. 11.september, 

lavede vi høslæt på sydengene. Vi kunne da igen konstatere, at almindelig høslæt med le ikke er effektivt 

over for de stride planter langs kanterne. Vi har derfor et ønske om, at der findes penge til indkøb af en 

ekstra buskrydder. Søren vil i samme sag undersøge, om Nyord kan låne eller overtage en selvkørende 

såkaldt ”fingerklipper”, som for tiden står på Langeland, med henblik på en prøvekørsel på Nyord.  

Der går megen tid og kræfter på at gå de lange stræk ud til delområderne på Nyord. Man bruger kræfterne 

på at nå derud, fremfor derude. Gruppen ønsker sig også en ATV med lille vogn, så folk kan køres ud på 

engene til strandhegns- og høslæt dage. 

Den nye trappe er blevet malet, og skal males hver 2.-3. år fremover. Det er desværre en lidt dårlig kvalitet, 

der er brugt, mente nogen. I øvrigt har både tårnet og handicapplatformen brug for en grundig 

vedligeholdelsesgennemgang. Flere mener, at der også skal ses på de bærende dele.  

I slutningen af november (24/11) blev strandhegnet taget op. Der var enighed om, at det i år skete for sent. 

Søren beklagede, at vejret hele tre gange medførte udsættelser. Den første efterårsstorm havde afsat så 

meget tang på trådene, at det var meget tungt at håndtere.   

Fortsat poppelstyning? 

Poplerne blev stynet i foråret 2015 og bør fremover stynes regelmæssigt, fx igen om et år eller to. 

Strandrensning 

Jagtforeningen indkalder til fælles strandrensning i løbet af februar. Når en dato foreligger, kan 

interesserede melde sig. 

Matrikulering af indvundet jord? 

Der afsættes lidt efter lidt materiale i rørskoven i kystzonen. På den måde er dele af nordengene vokset i en 

grad, så Fugleværnsfonden overvejer at få de områder matrikuleret, der hænger sammen med fondens 

eksisterende ejendom. 

Tilstopning af grøfter 

Der er planer om at forsøge med tilstopning af vandførende grøfter på Fugleværnsfondens matrikler for på 

den måde at holde engene mere våde især om foråret i yngletiden. Søren giver besked, hvis/om han har 

brug for vores medvirken. 



Alternativer til rævespærren 

Rævespærren på broen fungerer stadig ikke. Bedste alternativ til at holde rævene nede vil derfor være en 

stædig og vedholdende jagt både i jagtsæsonen og udenfor i kraft af dispensationer. Det har tilsyneladende 

virket i det forløbne år, hvor der er skudt 15 ræve. Der kommer jo stadig nye til fra Ulvshaleskoven, men 

folk, der jævnligt færdes på engene, fortæller, at der i 2015 er set betydeligt færre ræve. Søren opfordrer 

til, at alle sete ræve indrapporteres til ham.  

Nyt fra Græsningslauget 

Der er aftalt nye 2-årige aftaler med de tre kvægholdere. Desuden vil der igen i år blive udvalgt områder til 

høslæt. Høslæt har dobbelt gavnlig virkning, da det betyder, at kvæget afgræsser de øvrige arealer bedre. 

Redskabsrum og grej 

Redskabsrummet er svært plaget af rotter, som graver langs væggene, hvor der ikke er helt dækket med 

fliser. Elsebeth fra Naturstyrelsen er opmærksom på det og har haft rottemanden i gang med gift (og 

fælder?). På mødet var der forslag om at reparere hullerne i gulvet med en gang tør-beton for at reducere 

det umiddelbart synlige rotteroderi. Søren sagde: gå endelig i gang. Som nævnt under ’Siden sidst’ har vi en 

ekstra buskrydder på ønskelisten. Ole vil kontakte Marie Louise, som ved noget om, hvordan man skaffer 

ekstra penge. 

Der er stadig ikke noget lys i redskabsrummet. Det lovede vi hinanden at få klaret i den nærmeste tid. Der 

er tidligere blevet givet grønt lys fra sekretariatet til at få en elektriker ud og få det ordnet. 

Arbejdsdage og opgaver 

Lørdag d. 19. marts blev afsat som årets første arbejdsdag. Ole kommer med endelig besked om tid og sted 

og kommer med forslag til gøremål på dagen, der er bl.a. følgende opgaver: bekæmpelse af invasive roser, 

skære brædder til på tårntrappen og mindre reparationer på tårnet, reparationer af hul i asfalt/gruset ved 

P-plads til tårnet, bænkene skal udskiftes ved P-plads og så almen rengøring – øvrige ideer modtages gerne 

- send til Ole. 

Opsætning af strandhegn foreløbig planlagt til uge 16 (18.-22. april). Der plejer desuden at være behov for 

en ekstra indsats i begyndelsen/midten af juni for at trimme området ved tårnet. Dato aftales senere. 

Publikumstæller 

Søren har sat publikumstæller op ved trappen op til tårnet. Diskret model, som ikke skulle opfordre til 

sabotage. De ekstra opsatte brædder nederst på trappen skal dog først både skæres til med fx en elektrisk 

stiksav og slibes til og males i samme farve som resten af trappen. Søren Sørensen tilbød at tage sin 

generator med på næste arbejdsdag, og Bjarne Hemmingsen værktøj og malingsresten til de friske 

brædder,  der skal have en tur. 

 

 



Fugleåret 2015 

Søren udsendte inden mødet to fyldige og flotte rapporter om resultaterne af overvågningen i 2015. De 

viste begge, at det generelt ser rigtigt positivt ud, selv om der naturligvis er langt til tidligere tiders antal af 

arter og individer. Hvis den gode status delvis skyldes den håndfaste håndtering af ræveproblemet, gælder 

det bare om at motivere jægerne til at blive ved. 

Fugleovervågningen vil fortsætte også i 2016 med samme private firma, som man har haft et godt 

samarbejde med i 2015. Der vil blive mulighed for at én eller højst to fra vores gruppe kan være med som 

observatører én af dagene, men det bliver om at holde sig til med kort varsel i maj og juni måned, hvor 

besked udgår fra Søren om datoen for obs. Turene kommer ud på mail. 

Åbent hus-dage (alle dage fra 10-13) 

28. februar (Ørnens Dag), Ole, Stig, Steen, Karin 

3. april, Vibeke, Stig, Tommy, Steen 

1. maj, Vibeke, Ole, Bjarne, Claus 

29. maj (Fuglenes Dag), Bjarne, Claus,_________?, __________? 

13. august. BIOBLITZ kl 10-24 

28. august (Hvepsevågens Dag), Tommy, Steen, Ole, _________? 

25. september, Ole, Vibeke, Søren, Stig 

30. oktober, Bjarne, Claus, Stig, Karin 

Får man problemer, må man gerne høre Karin om evt. vikariat. Lise kunne ikke komme til mødet, men har 

efterfølgende skrevet, at hun godt kunne have taget en dag eller to. Så jeg tillader mig at tolke det sådan, at 

det også er ok at forhøre sig dér. 

I øvrigt var der kritik af forrige sæsons og nu også den kommende sæsons skiftende rytme m.h.t. Åbent 

Hus-dagene. Det lød til, at man foretrak gamle dages faste (første ell. sidste) søndage i måneden, uanset 

helligdage og andet, også af gensyn til deltagerne. Vi skal på augustmødet tage endelig stilling til emnet, 

inden Allan begynder på kalenderen for 2017. 

 

Næste planlægningsmøde med grillaften bliver onsdag d. 17. august kl. 18 på Hyldevang 

 

 

 

 



Jubilæum 

Det er jubilæumsår for Fugleværnsfonden.  50 år. Det markeres ved udsendelse af en bog, som vi alle får et 

eksemplar af. Det vil desuden blive markeret ved et officielt arrangement i Søsted Mose i Sønderjylland 

d.17. juni. 

18. juni bliver der, også i Søsted Mose, inviteret til fællestræf for de frivillige arbejdsgrupper. Det hører vi 

mere om. 

Evt.  

Lørdag d.13. august er der Bio-Blitz på Nyord med Allan Gudio i spidsen. Det er et døgnlangt foretagende, 

der går ud på at registrere alt levende på Nyord Enge. Det kræver særlig viden indtil det nørdede at 

bestemme de mange små og store dyr og vækster, men almindelige dødelige skulle også have fornøjelse af 

at være med. Allan vil helt sikkert gerne have maksimal hjælp fra arbejdsgruppen. Han henvender sig givet, 

når vi nærmer os – så sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere information i en mail, på hjemmesiden og 

Facebook. 

Søren Sørensen har fået ny mailadresse: sorensoren1941@gmail.com  

Søren Ring kom med den positive melding, at Fugleværnsfondens bestyrelse, ikke mindst efter at have 

holdt møde på Møn og besøgt Nyord, rigtig havde fået øjnene op for det store og vigtige reservat på Nyord 

og mener det skal have højere prioritet fremover. 

    Referat ved Ole Larsen, suppleret af Søren Ring 
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