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i forbindelse med pilotprojektet nationalpark møn fastlagde regeringen et prin-
cip om, at nationalparker udelukkende skulle etableres i dialog med lokalbe-
folkningen og kun i områder, hvor der er lokal opbakning til nationalparktan-
ken. 
da Skov- og naturstyrelsen i 2006 overtog en række arealer, både højjorde 
og engarealer, på øen nyord, samt gården Hyldevang, nedsatte de derfor en 
bredt sammensat arbejdsgruppe med en stærk lokal repræsentation1, der fik til 
opgave, gennem konstruktiv dialog, at diskutere de mange visioner og behov, 
der kunne ønskes virkeliggjort på Hyldevang og de omkringliggende arealer.

den overordnede intention med Hyldevang var som udgangspunkt at demon-
strere en bæredygtig udvikling, der forener naturplejen og formidlingen af fug-
lene med lokalsamfundets interesser og traditionelle sameksistens med na-
turen. På denne vis skulle Hyldevang være med til at vise skeptikere hvordan 
nationalparktanken kan udmøntes i konkrete projekter til gavn for alle invol-
verede parter. 

den nedsatte arbejdsgruppe startede deres arbejde i efteråret 2006, og dette 
mundede i første omgang ud i en rapport under titlen ‘Hyldevang, Skov- og 
naturstyrelsens friluftsgård på nyord’.  
rapporten blev udarbejdet som et sammenfattende idékatalog med anskuelig-
gørelse af den mængde af meget bredtfavnende forslag vedrørende Hyldevang 
som gruppen havde diskuteret og samlet sammen - forslag spændende fra helt 
overordnede forhold om bl.a. en forvaltningsmodel, til et helt konkret forslag om  
at anlægge en dufthave med lavendel, ambra og skarleje.

På baggrund af arbejdsgruppens rapport blev der efterfølgende udarbejdet et 
prospekt, der konkretiserede de mange ønsker og muligheder for den fremti-
dige brug af stedet. Prospektet2 blev udarbejdet af Skov- og naturstyrelsen  og 
Karsten rønnows tegnestue i vinteren 2007, og der blev heri lagt særlig vægt 
på bearbejdningen af udearealerne samt på en midlertidig istandsættelse af 
den eksisterende lade. arbejderne, som er beskrevet i prospektet, er tænkt 
udført som Fase 1. 

i marts 2008 blev der givet tilsagn om støtte til udførelsen af Fase 1, der således 
iværksættes og udføres i perioden april-oktober 2008.

1 arbejdsgruppen bestod af:

michael Stolt, formand, Foreningen nyord

Stefan Skov, referent, SnSFalster Statsskovdistrikt

Jane Grønning, referent, SnS Falster Statsskovdistrikt

Ole Larsen, Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe

allan Gudio nielsen, Fugleværnsfonden

William Houman, nyord Lokalhistorisk Forening

Klaus Simonsen, nyord Jagtforening

Per møller, Havnen

erik büchert, vordingborg Udviklingsråd

intrOdUKtiOn

Ligeledes blev der bevilget midler til færdiggørelsen af nærværende materiale, 
der således ønsker at anskueliggøre arbejderne under projektets videre forløb 
- Fase 2.

Fase 2 tænkes som en videre bearbejdning af de initiativer, der er iværksat 
under fase 1. 
Hvor fase 1 fortrinsvis omhandlede bearbejdning af udearealerne vil fase 2 
koncentrere sig om istandsættelse og omdannelse af den eksisterende byg-
ningsmasse på gården samt opførelse af en ny længe. 

med en istandsættelse af bygningerne vil man ikke kun medvirke til at bevare 
den del af øens historie og udvikling, som Hyldevang repræsenterer, man vil 
ligeledes skabe mulighed for at gavne en enestående og mangfoldig natur og 
samtidig give optimale rammer for de mange funktioner, som såvel de lokale og 
turisterne har behov for og efterspørger. 
de mange lokale foreningsaktiviteter og initiativer kræver bedre forhold, så de 
kan styrkes og ikke mindst udvikles og dermed give forøget sammenhold og 
glæde for øboerne i det lille samfund - et samfund der er værd at værne om. 
Ligeledes er turismen en væsentlig faktor, der er kommet for at blive, og der 
kommer givetvis kun flere turister på både Møn og Nyord i årene fremover - for, 
som nogen har udtrykt det: ”nyord er en perle”. 
en tælling viste således også for et par år siden, at over 100 000 hvert år 
gæster øen - og også set i denne sammenhæng er Hyldevang en gave, som 
sendt fra himlen.
med en fremtidig potentiel nationalpark på møn vil man således få to centrale 
kerneområder for besøg og oplevelser hhv. møns Klint mod øst og nyord/Ul-
vshale mod nordvest – to kerneområder, der gensidigt vil kunne supplere og 
drage fordel af hinanden. 

det følgende materiale indeholder således en konkretisering af projektets ind-
hold og visioner samt et bud på den økonomiske ramme for såvel den fremti-
dige drift af stedet som anlægsomkostningerne for de beskrevne arbejder. 
Ligeledes er der i prospektmaterialet en kort historisk introduktion til nyord og 
Hyldevang - til øen, menneskene, kulturen, bygningerne og ikke mindst til na-
turen og fuglelivet. 

2 ‘Hyldevang - Center for naturturisme på nyord

projektbeskrivelse af bygge- og anlægsarbejder’, december 2007
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vue over nyord enge. Foto: Jan Kofoed Winther 

 Hyldevang

målgruppe
• Gæster der søger information om Nyord for selv at kvalificere deres oplevelse af øen
• Gæster med specielle interesser (ornitologi, historie, naturkunst osv.)
• Gæster der søger fred og fordybelse
• Skoleelever
• Øens faste beboere, herunder weekendgæster

Formidling
• at lære om naturen og herunder det enestående fugleliv på Nyord
• at forstå sammenhængene mellem naturens mangfoldighed og kulturhistorien for øen
• at lære om norboernes livtag med naturen gennem generationer
• at se og lære om naturplejen på engene og højjordene – i levende live
• at se på kunst der er skabt med inspiration af naturen og livet på Nyord 
• At købe lokalt fremstillede produkter – og lære om deres tilblivelse og historie.
• At skabe kvalitetsoplevelser for den besøgende
• At både børn og voksne, ”den almindelige borger” og forskeren skal have lærerige 
og mindeværdige oplevelser
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Hyldevang skal være et samlingssted for mangeartede aktiviteter og interesser 
- et sted, som øger kvaliteten af ens besøg på Nyord, og hvor viden om natur, 
meninger og livsanskuelser kan udveksles - ikke bare turisterne imellem, men 
i høj grad også for de lokale norboere.
Det er hensigten med Hyldevang, at skabe nogle optimale og indbydende ram-
mer, der kan indgå i samklang med de allerede eksisterende aktiviteter på øen.  
Hyldevang skal supplere disse og samtidig være en generator for øens frem-
tidige udvikling. 

nærværende prospekt vil som nævnt belyse de muligheder og det potentiale, der 
tænkes udnyttet på Hyldevang og de omkringliggende arealer.
det er som udgangspunkt den overordnede ambition, at Hyldevang skal blive 
omdrejningspunktet for fortællingen om nyord – for dens natur, kultur og for det 
levende samfund. 
Hyldevang Friluftsgård skal således prioriteres til opgaver, der har med nyords 
unikke natur at gøre – men også med kulturen og det levende samfund, da disse i 
høj grad har været med til at skabe den natur, der opleves på nyord i dag. 
Hyldevang skal blive et levende sted med mulighed for konstant udvikling, der 
tilgodeser ikke bare de aktuelle, konkrete udfordringer og behov, men også sørger 
for at fremtidssikre dette værdifulde sted, så naturen kan formidles på bedste vis, 
og så der samtidig fortsat er plads til fordybelse og læring på alle niveauer. 
På Hyldevang vil der derfor skabes mulighed for at opleve et ”mentalt helle”, der 
styrker de besøgendes velbefindende og gavner den mentale sundhed. Det er der-
igennem forhåbningen, at både Hyldevang og nyord vil blive et oplagt besøgsmål 
for aktiviteter der udgår fra vordingborg Kommunes sundhedscenter i Stege og 
dermed blive et aktiv for den sundhedsfremmende indsats i hele regionen. 

Som udgangspunkt vil det være hensigten at bevare den eksisterende bygnings-
masse, således at både stuehus og lade istandsættes, så det bliver muligt at huse 
nye aktiviteter og samtidig leve op til nutidige standarder og krav. 
en bred formidling af naturen vil være den overordnede linje og den røde tråd 
for aktiviteterne på Hyldevang. Formidlingen af fuglelivet på engene, som præcis 
denne ejendom med sin helt unikke beliggenhed i den grad lægger op til, skal 
have en særlig plads.
rent konkret vil dette udmyntes i at det eksisterende stuehus vil blive omfattende 
istandsat og delvist ombygget, så dets kvaliteter og rumligheder kan udnyttes til 
fulde. Stuehuset vil dermed komme til at danne ramme om et større udstillingsar-
eal med fleksible faciliteter, der på forskellig vis skal formidle naturen.

Kultur

natur

et levende

Samfund

Formålet med udstillingen skal overordnet være:
• At fortælle om nordboernes liv i samklang med naturen herunder de traditio-
nelle former for fiskeri, landbrug og jagt og hvordan dette har påvirket naturen 
og kunsten.
• At kunne fortælle om og sælge lokale produkter og kunstværker.
• At motivere de besøgende til at drage ud på Nyord og glædes over Nyords 
forunderlige liv, kultur og mangfoldighed samt det fantastiske fugleliv.

det sidste skal blandt andet konkretiseres ved at:
• Fortælle om de fugle, der er karakteristiske for Nyord Enge.
• Formidle fuglenes træk, biologi, adfærd, levevis og sætte områdets fugleliv 
ind i en international sammenhæng.
• Fortælle om naturplejen på Nyord.

For at kvalificere de besøgendes oplevelser på stedet yderligere vil stuehusets 
faciliteter suppleres med et yderligere udstillingsareal og fugleobservatorium, 
der placeres i en ny-opført længe i umiddelbar tilknytning til stuehuset. den nye 
længe vil kobles til stuehuset med en mindre ankomst og fordelingsbygning.

Udover en række nødvendige service- og publikumsfaciliteter vil der indrettes 
et større caféområde, som vil kunne fungere som samlingssted for de mange 
funktioner samt etableres forskerhuler, undervisningslokaler samt overnat-
ningsmuligheder for bl.a. lejrskoler og cykelturister. 
etableringen af overnatningsmuligheder vil endvidere styrke potentialet på 
Hyldevang i forhold til en potentiel fremtidig nationalpark på møn. man vil 
således kunne kombinere et besøg på møns Klint med et besøg på Hyldevang 
og dermed forbedre turistpotentialet idet der gives mulighed for at forøge den 
samlede besøgstid på møn.
i forlængelse af den nye længe etableres endvidere et større overdækket 
udeareal, der vil huse bålhus, udekøkken samt borde og bænke i tæt kontakt 
med naturen. 

Udover formidlingen, skal Hyldevang også understøtte og udbygge livet på ny-
ord, så gården kan blive en aktiv del af norboernes hverdag.
Således vil der etableres værkstedsfaciliteter, som kan støtte norboernes friluft-
saktiviteter og brug af naturen. værkstedsfaciliteterne placeres i den eksister-
ende lade, der med sine rustikke rum vil være en oplagt bygning til netop disse 
funktioner.  

viSiOn

til glæde og gavn for norboerne

Formidling til turister og lejrskoler
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LADEN

’TRANFORMERBYGNING’

FORBINDELSESBYGNING

STUEHUS

LØSDRIFTSSTALD

sansehave

løsdriftsstaldkvægfold

naturlegeplads

parkeringsplads

lade gårdsplads shelters

bålplads

multtoilet

fugleplatform & trappe

beplantning ryddes

sti til nyord by

ny beplantning/træer

stæremaster
bålhus

stuehus

Situationsplan 1:1000

Fase 1 fremtidige forhold

den primitive overnatning naturen naturlegepladsen en stæremastUdsigtsplateau Kreativitet på værkstedet

STUEHUS

LØSDRIFTSSTALD

LADEN

værksted 55 m²

madpakkerum m. 
’mini’-udstilling 54 m²

Ny dør

Ny port

Ny bræddeskillevæg

Ny flisebelægning, SF-sten

Laden, FaSe 1 - mindre istandsættelse, 1:200

Laden - fase 1
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HYLdevanG i Fremtiden

Fase 1 - Laden og udearelerne 
For at Hyldevang kan danne ramme om de nævnte visioner for stedet, er det 
som udgangspunkt nødvendigt med en række bygningsmæssige istandsæt-
telser og forbedringer, der kan sikre rammerne for de mange aktiviteter - både 
nuværende og nye. 
arbejderne er som udgangspunkt tænkt udført i to faser, således at man med 
fase 1 snarest får kortlagt de mest akutte bygningsmæssige problemer og de 
nødvendige indgreb og samtidigt får etableret nogle midlertidige opholdsmu-
ligheder og tilbud for såvel de mange turister som de lokale norboere. 
Ligeledes skal der under fase 1 udføres en større bearbejdning af udeareal-
erne, så stedet allerede til turistsæsonen 2008 kan bidrage til og kvalificere 
turisternes oplevelse af nyord.

For såvel de besøgende som de lokale er der et stort ønske og øget behov 
for nogle faste, uformelle samlingssteder til eksempelvis madpakkespisning, 
primitiv overnatning, udsigtsplateauer mv., og fase 1 skal derfor medvirke til 
at give stedet en vitaminindsprøjtning, så det snarest kan leve op til den store 
efterspørgsel de mange interesserede brugergrupper giver udtryk for. 

bygningsmæssigt rummer fase 1 en delvis indvendig indretning af den nordlige 
del af laden fra 1904 samt nedrivninger af to eksisterende mindre bygninger 
på grunden.
indretningen skal muliggøre, at laden kan tages i brug og samtidig udnytte og 
drage fordel af de rumligheder, den besidder.
det er hensigten under fase 1, at laden skal istandsættes i et minimalt omfang 
under hensynstagen til det videre forløb, således at der på nuværende tid-
spunkt ikke udføres arbejder, der hindrer eller fordyrer fase 2. 

Laden
Laden skal indrettes, så den kan udnyttes som et uhøjtideligt samlingssted og 
indrettes med bl.a. et rum for diverse mindre værkstedsfaciliteter for de lokale 
norboere samt et madpakkerum med borde og bænke samt en mindre udstill-
ing. 
Udstillingen skal formidle norboernes livtag med naturen - jagt, drift af engene 
og udnyttelse af naturressourcerne samt fuglelivet. Udstillingen kan bidrage til 
området, så der altid være noget at opleve for de besøgende uanset hvornår 
på året/døgnet man besøger Hyldevang. 

Udearealerne
bearbejdningen af udearealerne skal medvirke til at udbygge stedets aktiviteter 
med nye faciliteter og samtidig bidrage til en optimering og kvalificering af de 
nuværende oplevelser. 
der ønskes under fase 1 bl.a. etableret følgende:

et større grønt parkeringsareal nord for gården, der skal reducere mængden af 
trafik til selve Nyord By. Parkeringen tænkes udført som en græsarmeret flade 
omgivet af beplantning, der således ikke vil virke dominerende i landskabet. 

en handicapvenlig fugleplatform med tilhørende rampe, der vil øge oplevels-
esmulighederne for kørestolsbrugere og gangbesværede. endvidere etabler-
ing af en ny trappe fra haven, der vil  koble Hyldevang sammen med det nu-
værende stiforløb, hvorfra man kan komme til fods fra Hyldevang og videre til 
nyord by og kirkegården. 

Shelters til primitiv overnatning for bl.a. skoleklasser og cykelturister.  Cykeltur-
ismen på møn er stigende og der mangler også gode overnatningsmuligheder 
i området for denne gruppe besøgende.  
i tilknytning hertil etableres et multtoilet samt et bålhus. bålhuset vil også kunne 
anvendes som udendørs samlingssted for offentlige arrangementer og de 
lokale brugere af Hyldevang. 

en velindrettet sansehave med blomsterbede og læ- og udsigtspladser, der 
vil give mulighed for, at den besøgende kan fordybe sig i eksempelvis maleri, 
tegning, fotografi mv. En sansehave hvor man kan opleve stilheden, duften og 
den formidable udsigt over engene. 

en naturlegeplads med forskellige aktiviteter. Legepladsen skal være en ”leg-
ende udstilling”, der kan medvirke til at kvalificere børnefamiliernes besøg ved 
gennem legeredskabernes former at associere til fuglelivet på nyord.

På området ryddes endvidere en del beplantning for at optimere den smukke 
udsigt og der etableres stæremaster for de fugle der lever på nyord enge. 
Ligeledes etableres nye belægninger, belysning og skiltning, der binder de 
mange funktioner sammen og medvirker til at optimere deres brug og skabe 
større tilgængelighed for alle. 

madpakker nydes i ly for vind og vejr
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sansehave

stuehus

løsdrift-

stald
kvægfold lade gårdsplads

affald

ny længe

fugleobservatorium

udekøkken/ 
bålhus mv.

naturlegeplads

parkeringsplads

Situationsplan 1:1000

Fase 2 fremtidige forhold

LADEN

’TRANFORMERBYGNING’

FORBINDELSESBYGNING

STUEHUS

LØSDRIFTSSTALD

HYLDEVANG - en friluftsgård på Nyord
Skitseforslag til omdannelse af eksisterende 
bygninger og opførelse af ny længe

FACADER - Østfacade, Lade 1:100        10.01.2008 

ØSTFACADE(mod gård)  - Eksisterende lade 1:100
Østfacade - laden 1:200nordfacade - stuehus og ml. bygning 1:200

Stuehusets 1. sal med bl.a. den nye pultkvist hvorfra der vil være et fantastisk vue udover det omgivende landskab. 

i rummet tænkes etableret et større udstillingslokale til formidling af den særlige natur og fuglelivet på nyord.
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Fase 2 - de eksisterende bygninger
Stuehusets funktioner
Stuehuset er et fint eksempel på den bygningstradition, der var typisk omkring 
det forrige århundredeskifte, og det fremviser desuden flere fine detaljer i såvel 
materialer som i apteringsemner og rumdisponering, der er værd at værne om 
for eftertiden.
Stuehusets rum vil fremtidigt udgøre det primære udstillings- og formidlingsom-
råde på Hyldevang, og i såvel stueetagen som på 1. sal indrettes rummene, så 
der kan etableres faste udstillinger suppleret med lejlighedsvise særudstillinger. 
bygningens smukke og enkle rum og fantastiske lysindfald i bl.a. stueetagens 
tre sydvendte stuer en suite vil derfor kunne udnyttes med fleksibel indretning, 
der kan tilgodese skiftende udstillinger, der primært formidler naturen og det 
særegne fugleliv på nyord. 
i stueetagen etableres endvidere kontorfaciliteter til brug for den daglige drift, 
samt et mindre butiksareal, hvor lokale kan udstille og sælge lokalt produ-
cerede varer og kunstværker.  
På 1. salen udnyttes rummet i sin fulde udstrækning til udstilling. Herfra vil 
være adgang til den nye længe via en ny mellembygning, jf. afsnit herom.

istandsættelse af stuehuset
Der er med tiden sket flere bygningsmæssige ændringer på ejendommen, og 
manglende vedligehold har desuden bevirket, at stuehuset nu er i en sådan 
tilstand, at en snarlig istandsættelse er stærkt påkrævet, for at det kan leve op 
til nutidige standarder samtidigt med, at det skal rumme en række nye funk-
tioner. 
Stuehuset skal derfor istandsættes på såvel tag og fag som interiørmæssigt. 
Som udgangspunkt for istandsættelsen skal bygningens arkitektoniske udtryk 
og kvaliteter fremhæves og sammen med nye tiltag gøre stuehuset funktionelt, 
samtidig med at det skal supplere områdets øvrige funktioner. 
istandsættelsen af stuehuset skal endvidere indgå i sammenhæng med anlæg-
gets øvrige bygninger, så der skabes en større bygningsmæssig sammenhæng 
og en generel forskønnelse, der bidrager til anlæggets samlede udtryk.

Facadernes murværk skal eftergås så revnedannelser og fuger udbedres og 
forvitrede teglsten udskiftes.  

det nuværende eternittag udskiftes og den eksisterende tagkonstruktion 
forstærkes, således at der kan monteres et nyt tegltag. der vælges røde tag-
sten - som det ses flere steder på lignende bygninger i Nyord By. 
de to skorsten eftergås og istandsættes, så de igen kan gøres funktionsdygtige. 
der etableres endvidere en ny brændeovn i stuen.
de oprindelige vinduer i facaden istandsættes og enkelte, senere tilkomne, ud-
skiftes med nye i samme materiale, format og detaljering som de oprindelige. 
Hvor vinduer bibeholdes, monteres nye forsatsrammer. nye vinduer udføres 
med koblede rammer. 
Havedøren mod syd udskiftes.  det nuværende, murede vindfang mod gårdsp-
ladsen nedrives, og der monteres ny indgangsdør.

Interiørmæssigt skal alle overflader afrenses og overfladebehandles. De 
nedhængte pladelofter nedrives og de pudsede lofter retableres. Faste tæp-
per fjernes, og hvor de underliggende plankegulve ikke kan genanvendes, 
monteres der nye. På 1. salen etableres nye trægulve. eksisterende planke-
gulve, der genbruges, slibes og overfladebehandles. 
Stuens fløjdøre, indfatninger, fodlister og øvrigt træværk istandsættes og ma-
lerbehandles. Hvor disse apteringsemner mangler, suppleres med nye, der 
tilpasses de eksisterende.
det nuværende køkken og toilet nedlægges og i rummet etableres i stedet nye 
toiletfaciliteter, herunder handicaptoilet. den mindre kælder under køkkenet 
nedlægges. der graves ud og fyldes op med grus som underlag for et nyt støbt 
dæk.
den nuværende forgang udvides, så der kan etableres en ny trappe til loftseta-
gen. endvidere etableres en ny lift, der skaber handicapvenlig adgang til 1. 
salen.
Alle vand-, varme-, el- og afløbsinstallationer fornyes i nødvendigt omfang.
det eksisterende rum i tagetagen nedrives og der etableres istedet ét stort 
rum. 
Tagfladen isoleres, og der etableres loft til kip med synlige hanebånd. I tag-
fladen mod syd monteres en ny pultkvist. Kvistens udformning vil få karakter af 
et langsgående vinduesbånd, som understøtter husets proportionering, mate-
rialer og udtryk. Kvisten vil give et smukt lysindfald i tagrummet samt give den 
besøgende et vue ud over engene mod syd fra udstillingsrummet.
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åbning til 
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alkove-
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ekstra 

udtræksseng

HYLDEVANG - en friluftsgård på Nyord
Skitseforslag til omdannelse af eksisterende 
bygninger og opførelse af ny længe

SNIT - Ny længe og stuehus 1:100        10.01.2008 

LÆNGDESNIT A-A - Ny længe 1:100

TVÆRESNIT  B-B - Ny længe/ml. bygning/stuehus 1:100 TVÆRESNIT  C-C - Stuehus 1:100

Evt. glastag

Snit C-C - stuehuset 1:200
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Stueplan 1:200

Sydfacade - lade, stuehus og ny længe 1:200

vue fra cafeen med de store vinduespartier, der åbner op for landskabet mod sydøst. Caféen tænkes også 

anvendt som en del af udstillingen, således at rummet også vil kunne anvendes til skiftende formidling

AA

B

B

CC

SYDFACADE(mod have)  - Lade, stuehus og ny længe 1:100

trædæk/rampe som siddemøbel

ny kvist

dør til undervisningslokale
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Fase 2 - den nye længe 
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den lette glasbygning skal som her på egehus i nyk. Falster bin-

de den eksisterende bygning sammen med den nye tilføjelser.

de mobile skodder vil fungere som solaf-

skærmning og filtrere lyset smukt i rummet.

Ladens funktioner
Laden vil disponeres med et større areal til diverse værkstedsfaciliteter, der 
kan tilgodese såvel de lokales interesser, som de besøgende. værkstederne 
vil indrettes til mindre maskiner til snedkerarbejde mv. 
de lokale vil således kunne anvende værkstederne og få faste rammer til at 
udøve deres mangeartede aktiviteter, herunder produktion af lokale produkter 
og kunsthåndværk.
de besøgende vil ligeledes kunne anvende faciliteterne samt komme og se de 
lokales arbejde.
i laden indrettes desuden tilhørende depot, teknikrum og toilet/bad samt et 
større undervisningslokale/eksperimentarium, der vil kunne anvendes i for-
bindelse med naturvejledning og formidling for bl.a. de lejrskoler, der besøger 
øen. 
Lokalet vil også kunne anvendes i forbindelse med de øvrige værkstedsfaci-
liteter samt evt. kunne udlejes.

istandsættelse af laden
den byggetekniske gennemgang under fase 1 skal som nævnt anskueliggøre 
det præcise omfang af evt. udskiftninger og tilstand af laden. det forudsættes 
dog, at denne, efter en omfattende istandsættelse og ombygning vil kunne an-
vendes til de nye formål og funktioner.

Ladens nuværende pladebeklædning demonteres og bindingsværk og tavl 
eftergås og udskiftes i nødvendigt omfang. Facader og gavle hvidkalkes som 
oprindeligt. den nuværende tagkonstruktion forstærkes og tagets eternitplade-
beklædning udskiftes med nyt tagpaptag.
Ca. 2/3 af bygningen efterisoleres, og der opmures nye skalmure langs faca-
derne. den øvrige 1/3 vil bibeholdes uisoleret.

de to eksisterende porte i facaden fornys, og der etableres endvidere to nye, 
mindre portåbninger mod gårdrummet samt én i gavlen med oplukkelige glas-
partier. i sommermånederne bliver der således mulighed for at åbne op og 
lade rummene drage fordel af gårdrummets mange ekstra kvadratmeter og 
samtidig skabe mere synlighed omkring ladens funktioner og forskelligartede 
aktiviteter.

Løsdriftsstalden 
Løsdriftsstalden fra 1987, der er placeret parallelt med laden, vil ikke berøres 
yderligere af nærværende projekt. Skov- og naturstyrelsen har senest mulig-
gjort, at bygningen kan anvendes som løsdriftsstald, og den vil med tilknytning 
til den omkringliggende kvægfold fortsat bruges til dette formål.  

disponering og funktioner
Som et supplement til anlæggets øvrige bygninger opføres en ny længe mod 
øst. den nye længe placeres som den tidligere, nu nedrevne længe fra op-
førelsestidspunktet, dog længere mod øst, således at denne, sammen med 
stuehuset og laden, danner et stort og veldefineret gårdrum, der skaber plads 
og muligheder for ophold og diverse udendørsaktiviteter. 

Som kobling mellem stuehuset og den nye længe etableres en mellembygning 
i glas, der forbinder bygningernes forskellige funktioner. 
mellembygningen tænkes anvendt som det primære ankomstområde for de 
besøgende og herfra man ved ankomsten til anlægget vil få det første kig ud til 
det bagvedliggende landskab.
i mellembygningen etableres ligeledes en gangbro, der kobler udstillingsareal-
erne på 1. sal i stuehuset med de tilsvarende rum i den nye længe.
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1. sals plan 1:200

Østfacade - ny længe 1:200

2. sals plan - fugleobservatorie 1:200

Fast reol/
skabsvæg

Sengebænke m. 
plads til ekstra 

madrasser

ovenlys

ovenlys

ovenlys

trappe til 
udsigtspost

gangbro

tårn/udsigtspost

ovenlysovenlys

ovenlys

udstilling

tårn/udsigtspost

klapsæder

A
A

B

B

CC

ØSTFACADE(mod have)  - Ny længe 1:100

Lanternen - fugleobservatorie

�eksible skodder for solafskærmning

røglemme i tag�ade
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vue fra fugleobservatoriet

den nye længe vil i stueetagen disponeres med et større caféområde, hvorfra 
der vil være uhindret udsigt mod sydvest. de store glaspartier i facaden vil 
kunne åbnes op, så udearealerne kan inddrages til brug for cafégæsterne ved 
at skabe adgang til et større terrasseanlæg, der indrettes med opholdsmu-
ligheder.
Udover køkken, depot/teknik og toilet/bad-faciliteter etableres der i bygningens 
nordlige del et fleksibelt rum til brug for bl.a. overnattende lejrskoler, forskere 
eller lignende. rummet vil indrettes som en sovesal med indbyggede alkover 
med sovepladser, der dog kan afskærmes med skydelåger således at rummet 
også vil kunne anvendes til eksempelvis mødelokale. 
der etableres i tilknytning hertil endvidere to mindre soverum med arbejds-
plads. 
Det er hensigten, at lejrskoledelen skal kunne aflåses og helt adskilles fra de 
øvrige funktioner, så de mange faciliteter vil kunne fungere uafhængigt af hi-
nanden.

På 1. salen vil der etableres en yderligere sovesal, der ligeledes gøres fleksi-
bel, så man kan tilgodese skiftende behov og funktion. rummet indrettes med 
fleksible, flytbare madrasser, der let kan fjernes, stables og deponeres, hvis 
dette ønskes. 
På 1. salen etableres endvidere to mindre forskerhuler med arbejdsplads samt 
et større supplerende udstillingsareal, der vil være direkte koblet til det øvrige 
udstillingsområde i stuehuset via ovennævnte mellembygning. 

Fra udstillingsrummet vil der mod øst etableres udgang til en udvendig trappe 
og repos, hvorfra den besøgende vil ledes op til en større udsigtspost.  
Udsigtsposten vil fungere som fugleobservatorie og er derfor hævet en yder-

ligere etage op, så man herfra vil få en uhindret panoramaudsigt over området 
– over øen, engene og til det fantastiske fugleliv. På udsigtsposten vil der plac-
eres flere siddemuligheder samt en fast panoramakikkert.
Fugleobservatoriet vil kunne fungere som en del af udstillingen samt eksem-
pelvis for de forskere og fugleinteresserede, der kan tilknyttes stedet. Obser-
vatoriet vil yderligere vha. den udvendige trappe kunne fungere uafhængigt af 
udstillingen og de øvrige faciliteter og således være tilgængeligt døgnet rundt.  

materialer og udtryk
den nye længe opføres i murværk, der kalkes hvidt som laden. Ligeledes 
monteres der på taget tagpap. På denne måde skabes en sammenhæng mel-
lem de forskellige bygninger, samtidig med at variationerne i deres udtryk bibe-
holdes. den eksisterende lade og den nye længe repræsenterer på sin vis 
anlæggets avlslænger, der omkranser stuehuset.

apteringsemner som vinduer og døre males i en helt lys grå nuance. 
der etableres så vidt muligt udgange fra længens opholdsrum. Foran disse 
dørpartier og caféområdets glaspartier monteres mobile skodder, der udføres 
i egetræ, der olieres eller malerbehandles. træet vil give varme til facadernes 
øvrige lidt koldere farver og desuden harmonere flot med stuehusets røde tegl-
stensfacade.
de mobile skodder vil, udover at være et dekorativt element på facaderne, 
fungere som solafskærmning og således filtrere det skarpe sollys, så det falder 
smukt i rummene.
Interiørmæssigt tænkes bygningen indrettet med et fleksibelt og rengørings-
venligt møblement, der skal tilgodese den skiftende brug samtidigt med at 
rummenes karakteristika skal fremhæves. 
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PRINCIP FOR FUNKTIONSOPDELING(NETTO M²)

 Udstilling/formidling(inkl. café), ca. 275 m²

 Undervisning/forskning, ca. 70 m²

 Lejrskole-/flex-faciliteter, ca. 90 m²

 Værksteds- og udendørsfaciliteter(overdækket), 195 m²

Hertil kommer de tilhørende servicefaciliteter(køkken, bad, garderobe, 
depot mv.) på ca. 225 m² , der fordeler sig til alle funktioner

stueplan

1. sal

rejst plan af Hyldevang og de nørmeste omgivelser

Længdesnit - ny længe 1:200
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gang
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Sengebænke m. 
plads til ekstra 

madrasser

reolvæg

udgang til 
gårdsplads

skyde-
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alkove/
køje

vask grill

ekstra 
udtræksseng
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i forlængelse af den nye længe etableres et overdækket bålhus med sidde-
pladser og udekøkkenfaciliteter. bålhusets udstrækning vil sammen med den 
nye længe modsvare ladens udstrækning og således bidrage yderligere til at 
definere og harmonisere gårdrummet og skabe en flot ankomst til stedet.

bålhuset udføres i en trækonstruktion med reference til ladens bindingsværk-
skonstruktioner. Stolpekonstruktionen beklædes med trælameller, der afskærm-
er og danner læ, men samtidig giver mulighed for ind- og udsyn. træværket vil 
evt. kunne beplantes og dermed gøre bålhuset til et ’grønt uderum’. 
I tagfladen etableres justerbare røglemme for udluftning/ventilering. 
Bålhusets trækonstruktion overfladebehandles, evt. tjæres ligesom portene i 
laden. På terrænet lægges en flisebelægning 

Fugleobservatoriet mod øst opbygges i en tilsvarende trækonstruktion som 
bålhuset og beklædes med hhv. trælameller og brædder. Lameller og brædder 
vil danne rækværk samt med deres varierede placering skabe et vekslende 
udtryk afhængig af hvorfra man beskuer tårnet.
Samspillet mellem bålhus og fugleobservatoriets materialer og udtryk skaber 
en smuk kontrast til den hvide længes stramme arkitektur og tilsammen skabes 
en balance og harmoni i tråd med det øvrige anlæg. 

Samlet vil den nye længe have et brutto etageareal på i alt 395 m². Dertil kom-
mer mellembygningens areal på ca. 25 m² samt bålhuset på ca. 94 m². 
Stuehusets rummer tilsvarende 246 m² mens ladens bruttoareal udgør 210 m², 
heraf de 55 m² uisoleret.

eksteriør
bearbejdningen af udearealerne skal understrege de bygningsmæssige æn-
dringer, der udføres, og vil endvidere supplere de tiltag, der er foreslået udført 
under fase 1. 
Eksteriørmæssigt foreslås således etableret flere faste sten og flisebelægninger 
på områdets opholdsarealer samt omkring de centrale ankomst- og ganglinier. 
Herved skabes ligeledes handicapvenlig adgang til anlæggets faciliteter. 
Langs den åbne glasfacade ved caféen monteres endvidere et udvendigt ’sid-
demøbel’/rampe i træ, der kan anvendes som supplement til terrassens mobile 
inventar af borde og stole. den integrerede rampe vil gøre det muligt at be-
væge sig uhindret fra bygningen til bl.a. fugleplatformen mod øst. 
Gårdrummet foreslås grusbelagt på ny. bag lade og løsdriftsstald etableres 
afskærmning til affald mv. 
der udføres endvidere ny udendørsbelysning, der tilgodeser opholds- og færd-
selsarealerne samt efter behov belyser bygningerne. 

Snit b-b - Stuehus, ml. bygning og ny længe 1:200

udstilling
udstilling

butik/
udstilling glasgang

gangbro

bardisk

åbning til 
køkken café
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i nedenstående opstilling ses et budget for basisdriften for Hyldevang. det for-
ventes at stedet vil kunne drives med en fast stab på 1½ medarbejder, og med 
et årligt driftsbudget på 1,2 mio. kr. 
vordingborg Kommune har signaleret en positiv vilje til at bidrage til driften, 
men der foreligger ikke en endelig afklaring heraf.
Derudover forventes det, at der løbende søges forskellige projektmidler, fx 
LaG-midler, interreg iv- midler mv. således at der kan igangsættes forskel-
lige udviklingsprojekter, der kan være med til at gøre Hyldevang til et aktivt 
og levende sted. i forbindelse med dette kan det også tænkes at studerende 
og frivillige vil have incitament til at bidrage til fx. naturformidling og lignende 
aktiviteter på Hyldevang.

medarbejdere       
 Løn: 1½ medarbejder á 37t./uge. timeløn: 260 kr.    670.000,00
 (Aflønning på timebasis dvs. 46 arbejdsuger)   
 Overhead 30%         200.000,00
Forbrug       
 vand og varme          70.000,00
 el           17.000,00
 ekstra renovation mm.         13.000,00

indvendig vedligeholdelse      
 inventar           25.000,00
 it og andre installationer         45.000,00
 Øvrige           15.000,00

Udvendig vedligeholdelse          75.000,00
ejendomsskatter, renovation mm.          10.000,00
naturskoleaktiviteter           60.000,00

i alt pr. år, ekskl. moms      1.200.000,00

drift & forvaltning Organisation
det foreslås, at Hyldevang etableres som en selvejende institution med 
Fugleværnsfonden, Foreningen nyord, vordingborg Kommune og Skov- og 
naturstyrelsen som medlemmer af bestyrelsen. desuden etableres et bruger-
råd med repræsentanter for de mange mennesker, der forventes at få deres 
gang på Hyldevang. 

det skønnes, at de i nærværende prospekt beskrevne arbejder, kan udføres for 
nedenstående beløb. 
beløbende er ekskl. moms og beregnet ved seneste opgjorte byggeomkost-
ningsindeks for 4. kvartal 2007, 118,9.

Stuehuset        3.500.000,00 
Laden         3.800.000,00
den nye længe, inkl. bålhus og fugleobservatorium    8.000.000,00
eksteriør, afsat           600.000,00

Håndværkerudgifter i alt     15.900.000,00

Uforudsete udgifter, 10 %       1.590.000,00
byggeplads, ca. 4 %          640.000,00
Omkostninger,ca. 18 %        3.260.000,00
tilslutninger, geoteknik mv., afsat         150.000,00

Samlede udgifter      21.540.000,00

afsat til inventar           800.000,00 
afsat til udstilling        2.500.000,00

Samlede byggeomkostninger i alt, ekskl. moms   24.840.000,00

bygge- og anlægsomkostninger



tegning ved marianne Skjødt, 2007

Også den lokale byggeskik vækker kreativiteten hos de lokale kunstnere. tv. et af de bevarede 

markhuse v. michael Stolt 1995. th. Olinehuset - Parkethuset -tyskerhuset v. Siegfred Stolt

20

ekspempler på den lokale byggeskik i nyord by. Flere af husene er i dag fredede. den karakteristiske kirke er opført i 1846



nyords fantastiske natur - dyrelivet og landskabet er ydnede 

motiver for de lokale kunstnere. (Niels Peter Andreasen)
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nyords historie er velbeskrevet og kulturmiljøet er ligeledes undersøgt og 
beskrevet udførligt. det skyldes naturligvis, at nyord har noget at tilføje til his-
torien, og at nyord, i modsætning til mange andre lokaliteter, har formået at 
bevare sit særkende og meget af den oprindelige kultur i en turbulent tid. 

Lodseriet var et vigtigt aspekt for norboerne og allerede i 1500-tallet boede der 
folk, som kunne lodse skibene igennem det farefulde farvand omkring øen. Fra 
1700-tallets slutning fik norboerne ret og pligt til at lodse. Det var en beskæfti-
gelse som mere end supplerede landbruget. 
Fra 1871, hvor lodstvangen blev ophævet, aftog lodseriet, og i 1966 blev det 
endeligt nedlagt. men husene er der endnu. to længer med små lodsboliger lig-
ger lidt for sig selv i byens nordlige del, og lods- og skipperhuse ligger mellem 
landsbyens øvrige huse. de ligger typisk ud til gaden, så de store gårde synes 
at komme i anden række – ligesom landbruget gjorde, når lodseriet kaldte. 

Nyord By er en af de få landsbyer i landet, hvor gårdene ikke er udflyttet ved 
udskiftningen. Kun en enkelt gård, Hyldevang, ligger udenfor landsbyen, men 
den blev først flyttet ud i 1906.
Årsagen til dette kan være netop lodseriet. man ville være tæt på lodsudkigget, 
så man kunne høre, hvornår man skulle springe til. eller det kunne være på 
grund af øens særlige landskab, hvor dyrkningsjorden lå nogenlunde samlet på 
morænebakken med de flade, uopdyrkede strandenge omkring sig. Det vides 
ikke, og måske var der netop flere grunde til at blive, hvor man var. 

ved krongodssalget i 1769 var nyords 20 bønder gået sammen og havde op-
købt deres gårde og jorder.
da jorderne blev udskiftet, omkring 1820, blev gårdenes marklodder samlet for 
at opnå mere rentable forhold. Antallet 20 genfindes også i matrikelopdelingen 
af øen i dag og afsløres af stiforløb og levende hegn, der stråler ud fra byen i 
den halve stjerneudskiftning, som øen blev inddelt i. 
middelalderlandsbyens bebyggelsesmønster er velbevaret med gårdtofter 
(gårdens grundareal med have og udenomsarealer), gadehuse, torve, gader 
og stræder. 

nYOrd

Ejendomsforholdene kan også aflæses indenfor byens rammer i stakitter og 
stengærder, som omgiver gårdenes tofter. tofterne ligger nogenlunde plant, 
men da gaden falder ned mod havnen, bliver tofterne næsten som terras-
selignede plateauer og fremhæver dette særlige og velbevarede træk, som 
tofterne udgør.
byen er skarpt adskilt fra eng og ager. der var dog langt ud til de fjerneste 
marker. derfor byggede man markhuse, så man ikke skulle have de tunge 
markredskaber med hver gang, man skulle i marken.
nogle af disse oprindelige markudhuse er bevaret i dag og istandsættes 
løbende, så deres kulturhistoriske vidnesbyrd ikke går tabt. 

Kirken ligger på det, der var landsbyens forte, det fælles areal i byens nordlige, 
højtbeliggende del. Kirken skiller sig med sin ottekantede form arkitektonisk 
ud fra gårdenes lave længer. Kirken er først opført i 1846, så norboerne skulle 
tidligere sejle den lange vej til Stege. det er karakteristisk for nyord, at skikke 
holdes længe i hævd. Således er kirken og klokkeringningen en central del af 
norboernes liv. der ringes morgen og aften med håndkraft fra den lille klok-
kestabel.

Gennem tiden har der været præstegård, skole, forsamlingshus, samt køb-
mandsudsalg og skibshandel på øen. Ligesom har været flere mindre erh-
vervsdrivende som skomager, tømrer, skrædder og smed. 
anden verdenskrig satte dog imidlertid også sine spor på øen og tilbagegan-
gen betød at nyord efterhånden blev til et sted for bolig og ikke arbejde. 
nyordbroen, der blev opført i 1968, skabte en bekvem forbindelse til møn, og 
øgede dermed også de lokales mulighed for at arbejde på fastlandet. 

til trods for broforbindelsen til møn, bærer nyord dog i høj grad præg af i mange 
år at have været et isoleret øsamfund - nyord er udposten, fjernt fra Stege, og 
nyord er udsigtsposten, midt i Ulvsund. 
alt i alt fremstår nyord som et meget unikt og oprindeligt kulturmiljø, hvor de 
bygningsmæssige stilperioder og udtryk spænder fra 1700- til 1900-tallets byg-
geskik. 

Lodsudkigget, hvor der blev holdt øje med skibene 

Øens historie



Dyrelivet observeres flittigt af turister og fugleentusiaster fra såvel land som fra fugletårnet
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eksisterende stiforløb

Ønskelige fremtidige stiforløb

nYOrd bY

HYLDEVANG

NYORD FUGLetÅrn

marKHUS

KirKeGÅrd

nYOrdbrOen

MØN

Luftfoto af nyord i dag, med de eksisterende stiforløb samt ønsker til fremtidige stiforløb, der forbinder øens forskellige attraktioner. Foto v. Google earth

besøgendes oplevelse ved at tage til nyord i dag består primært af et evt. stop ved det eksisterende fugletårn midt på nyord enge samt ved at sætte bilen 

på parkeringspladsen udenfor byen og ”slendre” en tur rundt i nyord by og opleve det unikke kulturmiljø og den specielle stemning. Umiddelbart eksisterer 

der ikke en egentlig vandretur rundt på øen. med statens erhvervelse af en række arealer på øen og med genetableringen af et madpakkehus midt ved det 

såkaldte børges markhus er muligheden for en række rundture på øen, der kan stimulere til fysisk aktivitet, dog forbedret væsentligt.

“Landsvalen bygger sin rede i en gammel lo på en gård i byen, og mens ungerne er små fanges 

insekter i luftrummet over byen og højlandet. Senere søger de unge svaler ud over engen for at 

finde føde over de mange sjap-søer. En hidsig sommerstorm renser måske luften for myg og så 

ser vi de elegante fugle langs træer, husmure og andre steder, der er læ – før de til sidst sætter 

sig og får et pust på en gammel telefontråd.”



det rige dyreliv viser sig på alle årstider
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Flora & fauna

byplanen og de infrastrukturelle elementer som veje, stier og stræder omkring 
byens matrikler har gennem århundrede stået uændret. Gaderne snor sig og 
byen bor på en sydskråning ned mod den lille havn. når man bevæger sig rundt 
mellem bygninger, træer og hække dannes bestandigt nye kik. ikke to syn er 
ens. Uensartetheden og de bortdømte biler er ting, der af nutidsmennesket 
opleves som værdifulde - ikke mindst for det lille samfund.

Selvom sejlads og lodseri i dag er ophørt er der stadig aktivitet på øen. Flere 
af byens huse og gårde er omdannet til ferieboliger, der i høj grad anvendes af 
turisterne i sæsonen. Også nyord havn er fortsat et levende sted med stejlep-
lads, fiskerskure og fiskerbåde, foruden lystbådene.
de lokale er i høj grad bosiddende på øen pga. nærheden til den smukke natur 
samt pga. øens karakter som et unikt kulturmiljø. norboerne arbejder således 
kontinuerligt med at skabe mindre, lokale virksomheder, der kan fungere med 
omtanke og respekt for øens kultur og natur samt sikre øens fortsatte udvikling. 
norboerne har desuden en stærk interesse og engagement i det lille samfund, 
der selvom det kun tæller ca. 50 indbyggere, har iværksat mange foreningsak-
tiviteter og initiativer. Bl.a. findes der på øen et hockey laug, en lokalhistorisk 
forening, en jagtforening og et menighedsråd - alle foreninger, der på forskel-
ligvis styrker fælleskabet blandt de lokale.

nyord besøges af over 100.000 turister om året - et tal der er i stigning. Øen 
besøges primært på grund af sit unikke kulturmiljø, samt for den fantastiske 
natur, hvor ikke mindst fuglelivet på engene er noget helt særligt.
Strandengene på nyord har en national betydning for fugle tilknyttet stran-
denge i Danmark, og der findes stadig store bestande af vadefugle som bl.a. 
stor kobbersneppe, rødben, vibe, strandskade, klyde og brushøne. Ud over 
vadefuglene huser nyord enge en stor bestand af ellers fåtallige andefugle, 
bl.a. spidsand, som er knyttet til de kreaturafgræssede strandenge. engene 
og det lave vand rundt om øen har endvidere en international betydning som 
rasteplads for tusindvis af vandfugle.

Der findes i dag et fugletårn på Nyord Enge som ejes af Fugleværnsfonden. 
dette besøges hvert år af over 30.000 fugleinteresserede som udover en 
spændende fugleoplevelse, også nyder godt af områdets spændende histo-

rie. i øjeblikket formidles nyords særegne natur og kultur dog udelukkende i 
fugletårnet og på et mindre museum i nyord by. 
naturen på nyord og særligt fuglelivet i området er i international klasse. 
nyord enge er således et af de største og mest fuglerige strandengsområder i 
hele Østdanmark og for store flokke af ænder, gæs og vadefugle udgør engene 
og havet omkring nyord et vigtigt stop på trækruten mellem yngleområderne i 
nord og overvintringsområderne i syd. 
Undervejs på trækket, som ofte strækker sig over tusinde af kilometer, har fu-
glene brug for hvile samt fred og ro til at tanke op med føde. bliver de forhindret 
i dette, går de en hård tid i møde. derfor er nyord af international betydning.

vandrefalken er fast inventar på nyord året rundt. Ofte sidder den og spejder 
efter bytte fra en af hegnspælene på de sydlige enge. Også andre rovfugle 
holder til på nyord – faktisk er engene et af de bedste steder i danmark hvis 
man vil opleve fuglen ”med et vingefang som en dør” – havørnen. Ligesom 
vandrefalken kan man opleve havørnen ved nyord året rundt hvor de jævnligt 
ses afpatruljere engen i håb om et let måltid.  

i løbet af de sidste 20 år er antallet af viber i danmark mere end halveret. ny-
ord enge er et af de få steder i danmark hvor arten er i fremgang. Årsagen til 
dette er den målrettede naturpleje på engene, der sikrer kort græs, kokasser 
og fugtige lavninger, som er af stor betydning for vibeungernes overlevelse. 
andre vadefugle som strandskade, rødben og klyde kan yngle med omkring 
100 par hver. Stor kobbersneppe har en lille, men langsomt stigende bestand. 
nyord enge er et af de sidste steder i Østdanmark hvor man stadig kan træffe 
ynglende stor kobbersneppe. Spidsanden der er en rigtig strandengsspecialist 
yngler her med nogle få par sammen med atlingand (1-2 par) og skeand (en 
snes par). 
det rige fugleliv opleves i dag fra øens fugletårn, hvor man bl.a. kan bemærke 
skarverne på vej til og fra kolonien på Tyreholm (i retning mod Stege). 
allerede i slutningen af august begynder også svalernes efterårstræk. Som 
små runde nodetegn sidder de i stort tal på el-ledningerne i nyord by, og fra 
fugletårnet kan man se de tre svalearter i danmark; landsvale, bysvale og di-
gesvale søge føde over engene. Svalerne har travlt med at at fylde energide-
poterne, da der venter en lang rejse forude. For landsvalens vedkommende en 
flyvetur til det sydlige Afrika, – en rejse på ca. 10.000 km. 
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Stuehuset på Hyldevang umiddelbart efter opførelsestidspunktet, ca. 1906. 

Både den vestlige(th.) og østlige avlslænge(tv.) kan skimtes i baggrunden

den gedigne, østlige avlslænge i kampesten ved opførelsen

Luftfoto af Hyldevang ca. 1955 - På dette tidspunkt var gården stadig fuldt udbygget med to længer samt flere mindre bebyggelser på grunden, herunder et vaskehus mod syd

1904

den tre-længede gård ved opførelsen i 1904 Flere mindre bebyggelser skyder 

gennem årene op på Hyldevang 

den østlige længe nedrives efter en brand i 1980 

og i 1987 opføres endnu en længe mod vest.

den stråtækte lade mod vest, der er opført af genbrugsmaterialer fra gårde i nyord by Lade og det senere tilkomne vaskehus set fra engene i syd, ca. 1958

ca. 1950 1987- 2008  

HiStOriSK UdviKLinG
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HYLdevanG 

da Skov- og naturstyrelsen i 2006 erhvervede en række arealer på nyord, 
overtog man ligeledes gården Hyldevang.
Hyldevang ligger umiddelbart på kanten af Nyord Enge og er den eneste udflyt-
tergård på nyord. 
Hyldevang er placeret midt i det åbne land, omgivet af den storslåede natur, og 
er således den første bebyggelse, man møder som besøgende på nyord.

indtil slutningen af 1800-tallet havde lodseriet en meget stor økonomisk betyd-
ning for de i alt 20 gårde på nyord, og det var derfor vigtigere, at gårdene lå 
med hurtig adgang til havet, end at der var nem adgang til agerjorder og eng. 
dette er årsagen til, at jorderne blev udskiftet, men at gårdene forblev samlet i 
byen tæt ved vandet.
da lodseriet blev afskaffet i slutningen af 1800-tallet,  blev der udbetalt erstat-
ning til gårdmændene, der nu måtte ernære sig helt af landbruget på 5 hektar 
agerjord og 15 hektar strandeng. Heldigvis var den samme periode en opgang-
stid  for landbruget, men det var svært at få gårdene på nyord til at fungere 
optimalt.
i denne periode blev nyord havn bygget for at lette transporten af landbrugsva-
rer frem og tilbage fra øen, og øens andelsmejeri blev oprettet.
Gårdene lå dog stadig samlet i byen hvor der ikke var plads til udvidelser.

i 1901 blev to af byens tyve gårde samlet ved giftermål og heldigvis lå de to 
gårdes agerjorder ved siden af hinanden, så man kunne man løse problemet 
med plads og med nem adgang til ager og eng.
Hele den ene gård og udlængerne til den anden gård blev revet ned.
den ene byggegrund blev solgt, og der blev fra den anden gård frasolgt jord til 
øens forsamlingshus. Stuehuset på den anden gård blev stående som bolig for 
de gamle fra slægten. 

den nye gård, Hyldevang, blev placeret uden for byen, så der var nem adgang 
til agerjorden, der nu var dobbelt så stor som normalt på nyord. Samtidig lå den 
på det sted, hvor der var direkte adgang til gårdens ene, store engparcel. 
Hyldevang er derfor undtagelsen fra reglen på nyord, hvor gårdene blev 
liggende inde i byfællesskabets trygge rammer. Gården blev dermed en mod-
erne, velbygget og velfungerende gård med udvidelsesmuligheder og nem ad-
gang til jorderne, og engene omkring blev anvendt til opdræt af slagtekvæg. 

Gården blev opført i 1904 med et stuehus og to avlslænger, der omkransede 
en mindre gårdsplads. de tre bygninger blev opført i vidt forskellige materialer 
og med hvert deres bygningsmæssige udtryk, der dog tilsammen gav de nye 
beboere såvel en funktionel og præsentabel bolig som en moderne daglig ar-
bejdsplads.
Stuehuset opførtes som det var skikken på denne tid - på en høj kampes-
tenssokkel og med blank mur af røde tegl fra et nu nedlagt lokalt teglværk på 
møn. 

den østlige avlslænge blev opført som et solidt byggeri i kampesten med 
betontagsten. Kampestenene til byggeriet er eftersigende blevet optaget og 
genanvendt fra en gårdsplads i nyord by. 
Også den vestlige lade blev opført i genbrugsmaterialer, bl.a. er bindingsværk 
og tavl genbrugt fra de nedrevne bygninger, der blev overflødige i byen ved 
sammenlægningen af gårdene få år før. bygningen fremstod ved opførelsen 
hvidkalket og med stråtag.

vilkårene for et bæredygtigt og velfungerende landbrug var optimale på 
Hyldevang, og gården fungerede således på bedste vis i de følgende mange 
år.  Gennem tiden er der således også kommet flere mindre bebyggelser til 
på arealerne herunder bl.a. et større muret vaskehus mod syd samt enkle ud-
huse.
Også gårdens 10 hektar agerjord blev efterhånden for lidt til at opnå en rentabel 
produktion, og i 1980’erne blev et yderligere areal lagt ind under Hyldevang. 
i 1980 blev den østlige avlslænge nedrevet efter en større brand, og material-
erne herfra er bl.a. efterfølgende brugt til fyld langs overgangen til engene, hvor 
de stadig ses i dag.  
Først i 1987 blev der opført en ny længe - denne gang parallelt med den vest-
lige. denne bygning er senere indrettet til løsdriftsstald.
Hyldevang har gennem tiden haft skiftende ejere, og i dag er det, der var øens 
store, moderne landbrug, også blevet for lille til en rentabel landbrugsdrift. 
manglende vedligehold har også sat sine spor på bygningsanlægget og bl.a.  
betydet, at den vestlige længes facader efterhånden er blevet inddækket i stål 
bølgeplader og det stråtækte tag er udskiftet med eternitpladebeklædning. 
Gården har gennem længere tid stået ubeboet, mens avlslænger/lader og 
jorden omkring har været bortforpagtet.

Gårdens historie

de genanvendte materiale er fra Gammelgård i 

nyord by er stadig er synlige indvendigt i laden



løsdrift-

stald
lade

stuehus

gårdsplads

26

LadenSitUatiOnSPLan

eksisterende forhold 1:1000

LADEN

’TRANFORMERBYGNING’

FORBINDELSESBYGNING

STUEHUS

LØSDRIFTSSTALD

Stuehuset, opført af telsten fra det lokale teglværk på en solid kampestenssokkel

den vestlige avlslænge - laden, er opført i bindingsværk, men fremstår i dag beklædt med stålbølgepladerStiforløbet og det naturskønne område, der omgiver Hyldevang

sti til nyord by

interiøret i avlslængen i dag

Stuehuset
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Stuehuset
Stuehuset er som nævnt opført i 1 1/2 plan i 1904 som et enkelt, fuldmuret 
stuehus på kampestenssokkel og i karakteristiske, røde teglsten fra et lokalt 
teglværk.
Huset har tidligere været beboet, men står nu ubenyttet, hvilket bygningen i høj 
grad bærer præg af. Alt i alt rummer bygningen 246 m²(br.)

til trods for skiftende ejerforhold, har bygningen ikke ændret sig væsentlig i det 
indre. Nye køkkenelementer og bad er kommet til i 1970’erne, ligesom der flere 
steder er monteret nedhængte pladelofter og faste gulvtæpper. 
ruminddelingen med køkken, et mindre værelse og toilet/bad mod gården og 
tre lyse stuer en suite mod haven er dog bibeholdt i stueetagen. interiørmæs-
sige detaljer som oprindelige fyldingsdøre og plankegulve er ligeledes bevaret. 
På 1. salen er en mindre del med tiden blevet indrettet til beboelse, mens det 
øvrige loftsrum står uudnyttet.
i facaderne er der sket mindre ændringer, bl.a. er den tidligere veranda mod 
syd fjernet og et nyere vindfang er muret op omkring hoveddøren mod gården. 
De oprindelige vinduer med buede stik er flere steder bevaret, dog er særligt 
gårdfacaden ændret med andre vinduestyper- og formater. 

Generelt trænger huset til en omfattende istandsættelse, og bl.a. trænger 
såvel tag som flere vinduer til udskiftning. Murværk og tagkonstruktioner skal 
ligeledes eftergås og udbedres for hhv. revner og dårligt tømmer.
den fugtige kælder under køkkenet skal også udbedres.

Laden 
Laden er opført i 1904 i bindingsværk i 15 fag på kampestenssokkel. materia-
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Løsdriftsstalden

Løsdriftsstalden fra 1980 ligger side om side med den vesttlige avlslænge

Interiørmæssigt er flere af de oprindelige døre bevaret, bl.a. hoveddøren 

med det overliggende vinduesparti samt fyldningsdørene mellem stuerne

interiøret i avlslængen i dag

lerne til opførelsen er genbrugsmaterialer fra en af de nedrevne gårde i nyord 
By. Alt i alt rummer laden ca. 210 m² i grundplan.

Laden fremstår i dag med en udvendig stålpladebeklædning samt tag af bøl-
geeternit. Indvendigt er bindingsværket synligt, og der ses flere rester af de 
tidligere skillevægge, ligeledes i bindingsværk. 
der er etableret dæk over bjælkelaget i begge bygningens ender. bygningen er 
uisoleret og kun i ladens sydlige ende er der etableret et støbt betondæk, i den 
øvrige bygning er der udelukkende jordbund.
de bærende konstruktioner er væsentligt ændret, og mange bjælker er over-
savet eller helt fjernet, og en forstærkning og retablering heraf er derfor nød-
vendig. Flere steder er der lagt forstærkninger ind i form af bl.a. supplerende 
remme langs facaden. 
enkelte steder er der synlige taphuller i bindingsværket fra såvel nedrevne væ-
gadskillelser samt fra evt. spor af tømmerets tidligere anvendelser.
Bygningen er indrettet med flere mindre rum, inkl. et mindre værksted samt et 
bad. alle rum bærer dog præg af, at de gennem lang tid ikke har været i brug. 
Der er etableret flere porte, hvoraf to er blændet med facadens stålplade-
beklædning.

Løsdriftsstalden
Løsdriftsstalden er opført som den seneste tilføjelse til anlægget i 1987. 
bygningen er opført som en stålkonstruktion med facadeelementer i beton. Ud-
vendigt er den beklædt med facadeplader med stenstruktur. dele af bygningen 
fremstår desuden beklædt med stålbølgeplader svarende til ladens. 
Løsdriftsstalden står uisoleret, men i fin stand, bla. med nyere bræddebeklæd-
ning på lofter og et solidt betondæk. 

Gården i dag
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Principsnit af nyord med den tætte by og det åbne land, hvor Hyldevang er placeret
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‘‘Der er noget særligt ved den lille ø Nyord
- dyre- og plantelivet på engene, markerne og de lavvandede områder i Bøgestrømmen,
øens historie med lodseri, landbrug, fiskeri og søfart,
den ikke udflyttede landsby
og det aktive sociale liv og sammenhold.
Et samfund hvor natur og historie spiller en central rolle
og hvor fiskeri, sejlads, naturoplevelser og jagt er en vigtig del i dagligdagen.
Tanken om at bevare og beskytte Nyords natur, kultur
og sikre at det også i fremtiden er et levende samfund
- det er ikke blot rigtigt, det er nødvendigt.
Uden Nyord ville Danmark være lidt fattigere’’

Citat fra Nyordgruppens afsluttende rapport
under Pilotprojekt Nationalpark Møn


