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Borgermøde, den 20. November 2011
Referat fra Naturgruppen
Kontaktperson Naturgruppen: Stig Andersen, Formand for
Nyord Jagtforening
Deltagere: Lars Jørgensen, Annette Lenskjær, Børge Stolt, Annette Tenberg (ref.) Ellen & William Houman
og Michael Stolt deltog i andre grupper, men har meddelt interesse.
Gruppen tog en løs gensidig orientering og samlede emner vedr. naturen på Nyord:

1) Nye biotoper: Udvidelse af markskel til fordel for agerhøns og andre dyr. Dertil udbringes frø, som er
særlig egnet som foder til agerhøns. Projektet varer 4 år og gennemføres i samarbejde mellem
Jagtforeningen, Lars Jørgensen og Naturstyrelsen.
2) Ah. til engfuglene skal der fældes mange af de store popler ved kirkegården. Det skal bidrage til at holde
kragerne væk. Jagtforeningen fjerner i den forbindelse dele af de gl. hegn.
3) Søen ved Vesternæs etableres; der afventes hvilke frø der må spire ud af den jord, som stammer fra
bunden af søen og som nu er fordelt rundt omkring. Der skal slås hø engang om året. Ellers skal det holdes
lidt kortere ah.til til dyrlivet.
4) Der bliv forslået at lave en opgørelse over de samlede naturplejeopgaver på Nyord i årets løb samt at
skaffe en oversigt over hvor store mængder biomasse der vil kunne indsamles, som evt. kan bruges i
forbindelse med energiudvinding. VISIONEN kunne er være at skabe en stilling til en naturplejer på Nyord – i
kombination med ”energi til øen”.
5) På engene arbejdes der med forsøgsopsætning af dobbelthegn til fremme af biodiversiteten.
6) Engfuglenes situation bør forbedres i et samspil af forskellige indsatser.
7) Skovhjælpere kan involveres, f.x. i slåning af bevoksningen under hegnene langs vejen. Dette vil sikre at
sneen ikke lægger sig dér.
8) Mangfoldighed af vejkanternes plantevækst bør genskabes. Deriblandt reducering af de store
brændenældebræmmer f.x. ”Under Grøfterne”, ved Kirkegården og ved ”Søen”.
9) Der bør arbejdes på at både mennesker og dyr kan færdes i naturen på Nyord uden at genere hinanden.
Dette kan evt. løses ved at skabe rundveje for befolkningen med områder hvor hunde må løbe frit ( f.x. fra
havnen til P-pladsen ved Vesternæs) og andre områder, som er lukket for mennesker – men med gode skjul
for dyrlivet (f.x. den nordlige kystlinje op mod kirkegården).
10) Der bør oprettes en ”Urtegruppe” på Nyord, der samler og dokumenterer viden om urter, grøftekantens
planter, buskader, bærer etc. og hjælper at genetablere dem. Gruppen skulle gå øen rundt og også pege på

områder, hvor bevoksningen ikke er tilstrækkelig varieret og udarbejde forslag. Det vil være fint med en
beskrivelse af naturens mangfoldighed på Nyord, udgivet i en samlet fin form til gavn for borgerne og
naturinteresserede.
11) Hvordan kan vi få de forskellige interesser i naturen til at spille sammen? Vi har mange forskellige
ejerforhold og mange forskellige problemstillinger - Fugle – engfugle specielt - Måger – hvor de hen? Krager, for mange af dem - Ræve - Råvildt - Nye arter: agerhøns mm - Plantelivet
12) Jagtforeningen har nu lagt 5 rævegrave på Ulvshalesiden.
13) Frugttræer og æbleskove på Nyord – samle på gl. danske sorter, bevare eksisterende frugttræer, skabe
lokal anvendelse af æblerne……. ….så var tiden gået….

