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Optræk til kvæg og jord- 
varme for Nyord – hvad nu? 

Borgermøde i Foreningen Nyord den 11 august 2012 (ref: pw) 

Intro og baggrund for borgermødet v.Birger Steen Nielsen, RUC, og Esther Malmborg, Foreningen Nyord: 
De gav et rids af baggrunden for projektet ”Nyord - Hvad nu?”, der er Foreningen Nyords videreførelse af 
Nationalparkprojektet (som den daværtende regering ikke ville gennemføre pga modstand fra landmænd 
omkring Nordfeld, Borgermødet var samtidig opfølgning på Naturstyrelsens aktuelle udspil om at få nyord-
boerne med som partnere i kvægholdet på Hyldevanggård. Borgermødets energi-del er resultat af 
foreningens energiudvalgs arbejde, der er nået til spørgsmålet, om der på Nyord kan samles tilstrækkelig 
stor interesse for jordvarme til at prøve at etablere fælles jordslangeanlæg? 

  

Til stede: ca.30, heraf repræsentanter for halvdelen af øens fastboende indbyggere, de øvrige deltidsfolk. 
RUC-aktionsforskningsgruppens medvirken er en videreførelse af dens interesse og deltagelse i 
Nationalparkprocessen. RUC'erne fungerer som mødeledere og observatører, der kan fastholde fokus i en 
diskussion o.lign 
Til skue og demonstration: Solbatteri, elmåleapparater men mest diskussion om jordvarme. 

Efter introduktionen var der gruppe-gåture i grupperne om natur og energi. Der manglede repræsentanter for 
erhvervsgruppen, som derfor blev slået sammen med naturgruppen. Kulturgruppen havde heller ikke dagens 
interesse. 

  

Opsummering: 
Natur- & erhvervsgruppen: Hvad fandt den frem til af perspektiver og uenigheder mm.  
Ilfg. Laura (RUC): Mange krydsende diskussioner, tre emner i fokus: Dobbelthegns betydning for 
ynglefuglenes ynglemuligheder, rævens gang over broen, Kragernes effektive jagt (Fuglefonden vil ikke 
have en effektiv kragefælde. Jagtforeningen kan måske ønske dem alligevel)  
Iflg. Jørgen Sandby kan kommunens plejeplan måske bøjes mht sortfugle og ræve, så kragefælden opstilles 
som forsøg.  
Kræver en dispensation og det vil være en styrke for ønsket i forhold til Fugleværnsfonden, hvis de lokale 
interesser går ind for det. 
Houman: Hvordan får vi sat ord på diversiteten på Nyord? Der er ikke kun to naturtyper. Rigkær og 
strandenge er de to habitatområder, der er internationale krav til.  
Vedr. Naturpleje ved kvæghold: Forudsætning for at fastholde Hyldevang er, at den er en økologisk bedrift, 
dvs at den skal registrteres som en selvstændig økologisk virksomhed. Mht jobskabelse -  hvad er der så i 
pedelfunktionen? Findes der kommunal støtte til opgaver af denne art?  
Jørgen S: Der er jo nogle kommunale opgaver herovre, som er urationelle. En driftsleder-funktion bl.a. også 
for beskyttet arbejde (skovhjælperne) er det, der er mest realistisk. Kommunen vil egtl. gerne have nogle 
faste funktioner ind i denne opgave. 
Stig nævnte en passant, at Kroen er til salg og til forpagtning, idet Anja vil holde til november, kort før hun 
skal føde. 
Gunnar Kriegel: Vigtigt at projektet med kvæget kan beskrives som egtl. økologisk og i overensstemmelse 
med langsigtede ernæringsmål.  
Heidi oplyste, at datteren er ved at blive agronom og vil slutte med speciale om hvad det koster at drive 
sådanne økobrug.  
Jørgen Sandby: Det var kobling af enge og opkobling til produktion af noget merværdi indeholdt i en god 



historie. I skal ikke få kvababbelse over at spise kød fra engene på Nyord. De mangler kun den økologiske 
godkendelse.  
Ensstemmighed: Det er det lokale brand, der tæller.  
Ang. Vandhuller – der er interesse i at få dem renset op og lavet nogle flere, udover de eksisterende fire-fem 
stykker. Der mangler nogle flere og bedre sammenhæng mellem dem. Stig: Det giver en artsrigdom, hvis de 
ligger afsides og uforstyrret. MEN DET ER VIGTIGT; at der er plads til os alle, også dem der bor her 
Birger: Allerede ved nationalparken var der tale om stier. De er udført. Stig: Ja, man kan idag gå på 
Støveklints banke og lufte hund. 

Energigruppens rundtur – kiggede på jordarealer, hvor jordslanger kan lægges som fælles jordslangeanlæg 
(briner). Dette er det største projekt p.t. fordi det vil være nødvendigt at lave en fælles organisation og 
dele anlægsudgifterne. Fordel med ekstra kapacitet så der kan komme flere brugere på plus ekstra kalorier 
til kolde vintre. 
Solcelle-el kan bruges som drivkraft af jordvarmepumpen. Respons hos forskellige beboere er, at de trods 
etableret luft-vand anlæg godt kunne være interesseret i at komme med på jordvarme senere. Afgørende 
hvad kommunen vil melde ud når planen er nået videre. 
Spørgsmål til kommunens afklaring. William mente, at vi skal stå sammen om ansøgninger om dispensation 
(om solceller o.lign). Bent Hansen nævnte at han godt kan udføre en boring teknisk. Heidi foreslog at vi laver 
en fælles ansøgning. Thomas: det første jordvarmeanlæg kommer her 1.september i haven hos hans nye 
nabo Kurt i tidl. Svellens Hus i Søndergade. Iøvrigt er samme nye beboer interesseret i at være med i en 
fælles brine til jordvarme i vestbyen. 
Lodret boring er vanskeligt at få tilladelse til i mange kommuner. Måske ikke Vordingborg.  
Kan vi gøre Nyord mere handicapvenlig. 

Delebil og rutebil 
Spm. Valborg (Esthers gård): Hvad kan der komme om solceller – hvad nu hvis ikke de må etableres. Må 
der laves jordvarme på en privatgrund på 700 kvm – der ligger tre byggegrunde udenfor   
Birgers forslag: Lav på hjemmesiden et opslag med OSP ofte stillede spørgsmål.  
I får udsendt et refereat i form af en pjece. Bør dog drøftes og godkendes af de enkelte arbejdsgrupper, før 
pjecen udsendes.. 

Naturplejeplan, Jørgen Sandby: 
Jørgen Sandby fra Naturstyrelsen præciserede indholdet i plejeplanen, som efter udspil og vejledende 
retningsliniert fra konsulenter i Cowi Consult er lagt i hænderne på kommunerne i den naturregion, der 
strækker sig fra Præstø Fed over Bøgestrømmen til Grønsund . Udførelsen sker i samarbejde med 
Naturstyrelsen. 
Se plejeplanen ”Forvaltningsplan for Ulfshale-Nyord 2012” på på Baltic Flyways 
hjemmeside www.balticflyway.dk  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mødet sluttede med en opsummering v. Birger. Per Werge udarbejder en pjece med resultaterne og 
overvejelserne fra mødet. Arbejdsgrupperne søger i nærmeste fremtid at få tilsagn om interessen for at gå 
med i jordvarmeanlæg og kødkvægprojektet samt bestillinger af termofotografering 
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