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Referat af møde i Nyord arbejdsgruppe 
torsdag den 23. august 2012 

 
 
Til stede: Bjarne, Boye, Clary, Finn, Claus, Holger, Karin, Kristian, Ole, Petra, Solveig, Steen, Stig, 
Tommy, Vibeke samt Marie-Louise Olsen (M-L) og Hanne Havemose (HA) fra sekretariatet (FVF) 
 
Afbud: Elo, Frede, Ruth 
 
I øvrigt manglede: Lise, Mogens 
 

Arbejdsgruppen	  var	  mødt	  talstærkt	  op,	  og	  der	  var	  tændt	  for	  grillen	  og	  lagt	  an	  til	  en	  dejlig	  grillaften	  
med	  medbragte	  salater,	  hjemmebagt	  brød	  og	  kød.	  	  
Marie-‐Louise	  havde	  selskab	  af	  Hanne,	  som	  er	  den	  nye	  sekretariatsmedarbejder	  i	  FVF.	  
	  
Siden	  sidst	  
Siden	  sidste	  møde	  har	  arbejdsgruppens	  opgaver	  været	  følgende:	  
	  

• Der	  er	  afholdt	  Åbent	  Hus-‐	  arrangementer	  i	  marts,	  april,	  maj	  og	  juni	  samt	  Skovens	  Dag.	  
• På	  de	  to	  arbejdsdage	  i	  februar	  og	  juni	  er	  der	  blevet	  fældet	  træer,	  slået	  græs	  og	  fugletårnet	  

er	  blevet	  rengjort.	  
• Strandhegnet	  kom	  op	  den	  8.maj,	  inden	  dyrene	  kom	  ud.	  
• Der	  er	  kommet	  ny	  dør	  i	  grejrummet	  på	  Hyldevang.	  
• I	  august	  blev	  Svalerne	  flyver	  sydpå	  skudt	  af	  stablen.	  Der	  var	  ikke	  så	  mange	  svaler	  som	  de	  

forrige	  år,	  da	  ledningerne	  ved	  p-‐pladsen	  er	  taget	  ned.	  Det	  blev	  derfor	  diskuteret,	  om	  man	  
kunne	  henlægge	  arrangementet	  til	  et	  andet	  sted	  næste	  år,	  som	  fx	  Hyldevang	  (med	  
kunstige	  pæle	  og	  tråde	  samt	  mudderhuller).	  

• Trappen	  er	  blevet	  repareret	  (gelænder	  og	  balustre).	  Men	  den	  er	  fortsat	  under	  kraftig	  
nedbrydning,	  især	  det	  nederste	  løb	  på	  trappen.	  M-‐L	  opfordrer	  arbejdsgruppen	  (Bjarne	  og	  
Finn)	  til	  at	  beskrive,	  hvor	  omfangsrigt	  behovet	  for	  en	  renovering	  er	  samt	  forslag	  til	  
udbedringer	  (ca.	  10	  linjer	  på	  mail,	  gerne	  med	  vedhæftet	  et	  billede).	  	  

	  
Der	  efterlyses	  en	  dagbog	  til	  fugletårnet.	  Kristian	  køber	  en	  ny.	  
	  
Fra	  sekretariatets	  side	  kan	  vi	  berette,	  at	  M-‐L	  skal	  på	  barsel,	  og	  at	  der	  er	  ansat	  en	  barselsvikar	  i	  
perioden.	  Ydermere	  er	  der	  blevet	  ansat	  en	  ny	  biologisk	  medarbejder.	  De	  starter	  begge	  den	  1.	  
oktober	  	  
	  
Status	  på	  grejrummet	  (Hyldevang)	  
Der	  er	  grønt	  lys	  til	  at	  bestille	  en	  elektriker	  til	  belysning	  i	  grejrummet	  (Bjarne	  er	  tovholder).	  
	  
Vandpumpe	  og	  hegnsmaterialer	  er	  blevet	  stjålet	  fra	  Hyldevang,	  men	  nu	  er	  der	  kommet	  ny	  dør	  og	  
ladeport,	  der	  forhåbentlig	  sætter	  en	  stopper	  for	  tyverierne.	  
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Der	  ønskes	  endnu	  en	  reol	  magen	  til	  den,	  der	  allerede	  er	  (billig	  stålreol)	  til	  opmagasinering	  af	  blade	  
mm.	  Ole	  lægger	  ud	  og	  kvittering	  sendes	  til	  FVF’s	  sekretariat.	  
	  
Fugletællinger	  2012	  
I	  regi	  af	  Baltic	  Flyway	  blev	  der	  i	  foråret	  hyret	  to	  vadefuglseksperter	  til	  at	  gå	  engene	  igennem.	  
Tællingerne	  indgår	  i	  forvaltningsplanen	  for	  Nyord	  og	  Ulvshale	  og	  har	  vist	  overraskende	  gode	  
observationer:	  2-‐3	  brushøns	  (ynglehunner)	  og	  minimum	  3	  par	  stor	  kobbersneppe.	  
Arbejdsgruppen	  stillede	  i	  øvrigt	  spørgsmålstegn	  ved	  deres	  deltagelse	  i	  fugletællinger,	  som	  flere	  
mente	  ikke	  var	  så	  brugbare,	  pga.	  deres	  manglende	  ekspertise.	  Det	  ville	  derfor	  være	  ideelt,	  hvis	  der	  
kunne	  findes	  penge	  til	  at	  hyre	  eksperter	  ca.	  hvert	  andet	  eller	  hvert	  tredje	  år	  til	  disse	  tællinger.	  
	  
Baltic	  Flyway	  diverse	  
Baltic	  Flyway	  har	  finansieret	  en	  forvaltningsplan	  over	  Nyord	  og	  Ulvshale.	  Plejeplanen	  vil	  de	  
kommende	  være	  retningsgivende	  for	  driften	  af	  Nyord	  Enge.	  M-‐L	  havde	  plejeplanen	  med,	  så	  det	  
var	  muligt	  at	  kigge	  i	  den.	  	  
Afrapportering	  af	  hele	  Baltic	  Flyway	  projektet	  skal	  ske	  i	  juli	  2013.	  Tilbage	  er	  nu	  primært	  
formidlingsopgaver,	  som	  ligger	  hos	  Allan.	  Han	  arbejder	  pt.	  med	  ideen	  om	  et	  årstidshjul	  i	  
fugletårnet	  samt	  evt.	  en	  planche.	  
M-‐L	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  roll-‐up’en	  (på	  tysk/dansk)	  skal	  rulles	  op	  ved	  alle	  
formidlingsarrangementer.	  Husk	  nogle	  tunge	  sten,	  så	  den	  ikke	  blæser	  væk	  samt	  ny	  folder	  om	  
Baltic	  Flyway.	  	  
	  
	  

 
Husk	  at	  tage	  de	  blå	  veste	  på	  ;o)	  

	  
Vigtigt!	  	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  registrere	  timer,	  så	  vi	  får	  penge	  fra	  EU.	  Skemaer	  er	  vedhæftet	  dette	  referat	  samt	  
sendt	  pr.	  mail.	  De	  kan	  scannes	  eller	  sendes	  pr.	  post	  til	  M-‐L	  senest	  en	  måned	  efter	  en	  
formidlingstur	  –	  gerne	  så	  hurtigt	  som	  muligt.	  Tiden	  beregnes	  fra	  man	  kører	  hjemmefra,	  til	  man	  er	  
hjemme	  igen.	  	  
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Kommende	  arbejdsopgaver	  
	  

• Nedtagning	  af	  hegn	  (M-‐L’s	  barselsvikar	  tager	  initiativ,	  snak	  med	  Henning	  og	  Poda	  John)	  
• Vegetationen	  rundt	  om	  tårnet	  tyndes	  og	  hybenrose	  bekæmpes.	  Det	  er	  ok	  at	  rydde	  op	  mod	  

50	  %	  af	  træerne,	  da	  de	  efterhånden	  står	  meget	  tæt.	  Især	  birk	  fjernes.	  
• Kalmarbrædder	  skal	  sættes	  op	  ved	  hegnet	  på	  Hyldevang.	  Ole	  ringer	  til	  Henning	  kvægejer	  

(som	  afbryder	  strømmen).	  
• Ole	  kontakter	  skovhjælperne	  (leder	  Finn)	  og	  spørger,	  om	  de	  husker	  at	  holde	  

gennemgangssluserne	  åbne	  for	  vegetation.	  
• Nedtagning	  af	  strandhegn	  skal	  ske	  slut	  oktober.	  

	  
Kommende	  arbejdsdag	  
	  

• Lørdag	  den	  22.september	  kl.	  9.00	  
	  
Kommende	  arrangementer	  (med	  de	  ansvarlige	  i	  parentes)	  
	  

• Søndag	  den	  2.	  september	  kl.	  10.00	  -‐	  13.00	   Virvar	  af	  trækfugle	  over	  Nyord	  
(Vibeke,	  Tommy,	  Solveig	  og	  Finn)	  	  

• Søndag	  den	  9.september	  kl.10.00	  –	  15.00	   Naturens	  Dag	  
• Søndag	  den	  7.oktober	  kl.10.00	  -‐	  13.00	   Lyden	  af	  gæs	  -‐	  Nyord	  Enge	  

	   	   	   	   (Claus,	  Bjarne,	  Stig	  og	  Boye)	  
• Søndag	  den	  4.november	  kl.10.00	  –	  13.00	   Gæs	  og	  rovfugle	  på	  Nyord	  Enge	  

	   	   	   	   (Steen,	  Ole,	  Tommy	  og	  Karin)	  
	  
Eventuelt	  
Der	  ønskes	  en	  fingerklipper	  samt	  buskrydder	  med	  tre	  forskellige	  savklinger.	  
	  
Vi	  takker	  mødedeltagerne	  for	  god	  ro	  og	  orden	  og	  dejlig	  grillmad!	  


