
 1 
Fugleværnsfonden, den 12. september 2014 

Referent: Ole Larsen og Søren Ring               

Referat af møde i Nyord arbejdsgruppe 

Tirsdag den 26. august 2014 
 

 

Til stede: Claus, Karin, Steen, Boye, Finn, Clary, Holger, Ole og Søren Ring fra sekretariatet (FVF) 

 

Afbud: Kristian, Lars, Petra, Stig, Tommy, Uffe, Bjarne, Frede & Ruth, Lise og Vibeke 

 

I øvrigt manglede: Elo  

 

Siden sidst 
Der har ved fugletårnet og rampen ved Hyldevang været afholdt Ørnens Dag og Åbent Hus-
søndage i marts, april, maj og juni. Alle generelt velbesøgte. Vi kom med fælles hjælp frem til, at 
der havde været over 100 gæster på Ørnens Dag den 16. februar, 35 gæster sidste gang og så blot 
omkring 5 gæster på en af turene i foråret. Vi talte i den forbindelse om, at det ville være rart med 
et mere præcist overblik over besøgstallet. Det kunne foregå ved, at én i tårnet hver gang tæller 
op og efterfølgende rapporterer til Ole.  
 
Rosa rugosa 
Professionelle folk har gået kraftigt til roserne ved tårnet, så de ældste og mest kompakte krat er 
fjernet. Fremover bliver det gruppens opgave at forsøge at holde dem nede og gerne lidt efter lidt 
fjerne resten. Det er lettest at få helt bugt med roserne, hvis der gås hårdt til de sidste af denne 
invasive art ved tårnet. De må meget gerne rykkes op med rode - husk kraftige handsker. 
 
Strandhegn 
Gruppen satte i foråret strandhegn op. De har efterfølgende afholdt én arbejdsdag, hvor der blev 
ryddet et brombærkrat langs hegnet neden for Hyldevang og desuden tyndet ud i bevoksningen 
ved tårnet. Sæsonen har været så tør, at der ikke har været behov for yderligere pleje af området 
ved tårnet. 
 
Nye vandforhold 
Søren orienterede om etablering af nye vandledninger og vandingskar på engene. Blandt andet et 
nyt vandingsanlæg med tre vandkar i tre folde længst ude på sydengene mod strandhegnet. Dette 
anlæg skal lokke kvæget derud særligt i maj måned, så de kan få gnasket tagrørene ned. Det har i 
år været en stor omgang med renoveringer af vandledninger, hegn, vandtrug, vindvandpumperne, 
solpaneller mm. 
 
Overvågning 
Søren understregede behovet for at der fortsat indtastes i DOFbasen, og at der laves de meget 
vigtige bearbejdninger af ens egne data. Det gælder både indtastning i Atlas III og DOFbasen. 
Hvis man er med i Atlas III overføres ens data ikke automatisk til DOFbasen.  
Derudover må de frivillige som registrerer andre arter end fuglene, meget gerne lægge de 
observationer ind i www.fugleognatur.dk.  
 
Det er af stor betydning med denne hjælp til grundig overvågning fra de frivilliges side. Hermed 
kan vi kan måle, om vores drift af strandengene reelt også giver flere fuglearter og flere ynglende 

http://www.fugleognatur.dk/
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fugle og bedre natur i det hele taget.  
 
Gruppen må gerne være særlig opmærksom på at registrere truede arter (rødliste-arter) samt  
fuglebeskyttelsesdirektiv-arter og habitatdirektiv-arter. Meget gerne med geografisk koordinat. 
Dette kan hjælpe Fugleværnsfonden med at få en større andel i landbrugsstøtte jf. den nye HNV-
ordning (High Nature Value), som via et kortlægningsværktøj skal udpege områder med høj 
naturværdi. Man kan læse mere her: http://naturerhverv.dk/landbrug/natur-og-miljoe/hnv-
kortet-high-nature-value/  
 
SMS donation 
Søren opfordrede til at udbrede kendskabet til denne mulighed for donation. Man kan via 
mobiltelefon sende sms FUGL20 eller FUGL50 til nummer 1245. Det koster 20/50 kr. + alm. sms-
takst. Man kan fx skrive det ind i sin mailsignatur, eller bare fortælle om det ved lejlighed til andre, 
og ved Åbent Hus-arrangementer.   
 
Arbejdsopgaver 

 Der skal foretages vedligeholdelse af området ved tårnet, dvs. først og fremmest skal 
poplerne og roserne skal holdes nede. 

 Vi skal fortsætte med at lave høslæt tæt omkring loerne på sydengene i samme område 
som sidste år.  Søren har efter aftale med resten af græsningslauget fået foretaget 
maskinelt høslæt i stort omfang på de flade, sammenhængende arealer. 

 Hvis vi kan arrangere, at Naturstyrelsen stiller en professionel til at styne poplerne, og vi 
lejer en flishugger, er det meningen at poplerne langs markvejen ved Hyldevang skal 
nedskæres i løbet af oktober. 

 …….og så er der jo strandhegnet, som skal ned omkring den 20. november. Søren vender 
tilbage, når vi nærmer os. 

 
Arbejdsdatoer til kalenderen 
Vi aftalte 2 arbejdsdage til arbejdet med høslæt, roserne og tårnet:  
onsdag den 10.september og onsdag den 17.september 
 
Kommende Åbent Hus-dage og bemanding: 
Hvepsevågens Dag den 7. september kl. 10.00 – 13.00: Karin, Uffe, Tommy og Vibeke 
Åbent Hus den 4. oktober kl. 10.00 – 13.00: Stig, Boje, Bjarne og Klaus 
Åbent Hus den 2. november kl. 10.00 – 13.00: Stig, Ole, Tommy og Karin 
 
Eventuelt 
Det blev diskuteret, om der stadig skal være 4 mand på Åbent Hus-dagene, da der ofte ikke 
kommer så mange på Hyldevang. Indtil videre enedes vi om at fastholde den nuværende ordning 
med to + to mand. Dog sådan at man i tilfælde af afbud, prioriterer tårnet med to mand først. Og i 
øvrigt kan vi jo tage emnet op på næste halvårsmøde i januar/februar, når næste års plan for 
Åbent Hus skal laves. 
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