
Referat fra møde i Nyord Arbejdsgruppe den 4. februar 2014 

Deltagere: Finn, Elo, Karin, Lars, Ole, Petra, Stig, Tommy, Uffe, Vibeke og Søren Ring 

Afbud fra: Boye, Claus, Frede og Ruth, Holger, Kristian, Lise, Solveig og Steen. 

 Om ”Sidste nyt fra arbejdsgruppen”: 

Ole fortalte om afholdte Åbent Hus-dage gennem året, arbejdsdag ved tårnet, hvor der bl.a. er 

skåret en del træer ned, arbejdet med strandhegn og høslæt på sydengene i efteråret. Derudover 

er der foretaget buskrydning ved stierne og kvæggennemgangene. Området med bjørneklo ved 

den gamle vanding på nordengene passes fint af Skovhjælperne, som gerne fortsætter arbejdet. 

Der er også afholdt Åbent Hus 1. søndag i hver måned i sæsonen samt Hvepsevågens Dag. 

Strandhegnet i det blå bånd er igen i 2013 sat op i foråret og taget ned i det sene efterår. 

 

 Status på grejsituation: 

Der er indkøbt 2 nye høstriver til brug ved høslæt, og nyt vadersbrædt indkøbt og sat op i 

grejrummet. 

 

 Orientering om status på rydning af plantage, roser ved tårnet og nye vandforhold: 

Søren orienterede. Der vil, februar 2014, blive foretaget rydning af plantage og roser af 

professionelle. 

Desuden er der planer om forlængelse af strandhegn og nye vandingsforhold for dyrene. 

 

 Overvågning i 2014/Altas III: 

Der er desværre ikke blevet overvåget efter Fugleværnsfondens overvågningsprogram på Nyord i 

2013. Men der er fortsat en god fugleovervågning generelt qua både de mange indrapporteringer i 

DOF-basen, Vordingborg Kommunes faste overvågningsrapport ved Niels Peter Andreasen og igen i 

2013 har FVF bekostet en, i 2013 udvidet, ynglefuglerapport. Sekretariatet håber, at de frivillige vil 

fortsætte med at indtaste, vigtigst, i DOF-basen og også melde sig på Atlas III. Sekretariatet håber, 

en anden frivillig vil tage det op til overvejelse at registrere fugle efter FVF’s overvågningsprogram. 

Lad os det endelig høre. Sekretariatet hører også gerne om ”unormale” observationer vedr. kvæget 

og deres afgræsningsmønstre/-adfærd. 

 

Uffe, stig og Elo vil gerne have tilsendt FVF overvågningsprogrammet på mail, og Petra vil gerne 

have det og anden korrespondance fortsat pr. brev. Uffe har ansvaret for 3 af ruderne i Atlas III på 

Nyord.  

 

Gruppen må også gerne være særligt opmærksomme på at registrere truede arter (rødliste arter), 

habitatarter og fuglebeskyttelsesdirektiv-arter (se dem her www.habitatarter.dk og her 

www.fuglebeskyttelse.dk). Gerne med geografisk punkt fx via Atlas III smartphone app (kort for 

applikation) eller på Atlas III hjemmesiden fsva ynglende fugle. Bemærk alle fuglefund skal 

indtastes i både DOF-basen og Atlas III. Ikke-fuglearter, og særligt arter på de tre lister nævnt 

ovenfor, må gerne lægges i fugleognatur.dk’s Naturbasen med geografisk punkt, også her er der en 

smartphone app, som man kan downloade og bruge.  

http://www.fuglebeskyttelse.dk/


 Nye opgaver: 

Arbejdsdag 12. marts: evt. oprydning ved tårnet efter at roserne er fjernet. Desuden skal det 

undersøges, om gruppen i samarbejde med skovhjælperne skal styne poplerne langs vejen fra 

Hyldevang til Nyord, som vi gjorde for år tilbage. Der skal bl.a. lånes/lejes en flismaskine. Kan det 

ikke nås inden løvspring i denne omgang, må det blive en opgave til efteråret. 

Der er også andre opgaver at vælge iblandt. Bl.a.: udgåede asketræer langs sydstien (”under 

grøften”), og brombærkrat på engene lige nedenfor Hyldevangsplatformen. 

Strandhegn forår og efterår som sædvanlig, når det bliver tid. 

Høslæt 1-2 dage i slutningen af august ell. i begyndelsen af september. Ole finder en dato og sender 

ud. 

Yderligere arbejdsdage aftales efter behov. 

 

 Åbent Hus-bemanding 

16/2 (Ørnens Dag)  Ole, Tommy, Steen, Klaus 

2/3  Stig, Ole, Karin,         ,  ?         

6/4  Stig, Bjarne, Claus, Finn 

4/5  Lise, Tommy, Vibeke, Ole 

1/6  Boye, Vibeke,       ,       ,  ? 

7/9  Karin, Uffe, Tommy, Vibeke 

5/10  Stig, Boye, Bjarne, Claus 

2/11  Stig, Ole, Tommy, Karin 

Som det ses, er der stadig enkelte ledige pladser.  

NB. Karin og Kristian vil gerne fungere som vikarer, hvis de har mulighed for det, men ellers gælder det som 

sædvanlig, at man prøver at lave en bytter, hvis der opstår problemer. 

 Veste 

Der blev uddelt nye veste til alle, der havde ønsket det. Lækre veste i behagelig grøn farve, og alle 

fik vist én, der passede. 

 

 Referater m.v. 

Det blev foreslået, at man sparede porto ved kun at sende alm. post til de mailløse, bl.a. Petra, men 

alle andre fremmødte var frisk på det alene bliver på mail fremover. 

 

 Distribution af turfolder 

Allan Gudio laver hvert år en flot folder over samtlige ture og arrangementer. Ole skal undersøge, 

om vi må lægge nogen af på biblioteket og turistbureauet. Desuden skal vi jo sørge for, at de er i 



tårnet på Åbent Hus-dage sammen med øvrige årstidsfoldere. Elo tilbød at modtage og uddele ca 

100-150 turfoldere til fx Klintholm havn og ved at køre rundt til skole i området. 

 

 Elo tilbød at give en fugleaften med billeder fra Grønland. Han sender selv en dato ud. 

 

Husk næste arbejdsgruppemøde den 20. august på Hyldevang 

 

Referent: Ole Larsen, supplerende noter fra Søren Ring. 


