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Naturstyrelsen ønsker mere konkret 
samarbejde med Nyordboerne 

– det vil præge borgermødet d.11 august 
Referat af projektgruppemøde i Foreningen Nyord den 22 juni 2012 

  

Til stede: 

Tom Hansen (Havnen),, William Houman (Lokalhistorisk Forening), Wolfgang Sürth 
("Handelsstandsforeningen"), Finn Christensen, Annette Tenberg og Esther Malmborg (alle 
Foreningen Nyord). Fraværende: Gøran wilke (Energigruppen), Stig Andersen (Nyord 
Jagtforening),og Lars Jørgensen (lodsejerne). 

Referent Per Werge 

Dagorden: 

1) Godkendelse af dagsorden - godkendt 

2) Valg af referent (pw) 

3) Siden sidst. – (Ny opslagstavle??) Opslagstavlen på havnen er 80x80 cm (6 A-sider) har kostet 640 kr 
opr., Finn køber en ligesådan hos Bork på sukkerfabrikken til at sætte op på plakatsøjlen ved vaskehuset. 

Vedr. mødet med Naturstyrelsen om samarbejde om naturpleje og dyrehold (Annette, Esther og Per mødtes 
med Claus Jespersen og Jørgen Sandby (NST)). Naturstyrelsen er positivt indstillet til et udvidet 
samarbejde, hvor lokale folk kan overtage forskellige arbejdsopgaver både med dyrehold, hegnspleje osv, ja 
faktisk interesseret i at Nyord-boere overtager dyreholdet på Hyldevanggård, der så kan blive økologisk.  
Der er offentliggjort en naturplejeplan fra kommunerne og Naturstyrelsen. Forslag om at få Naturstyrelsen til 
at fremlægge plejeplanen suppleret af en lokal repræsentant. Hvem? Forslag om at det bliver Stig Andersen, 
Jagtforeningen. Der er høringsfrist for plejeplanen den 31.august (se nedenfor). 

Energigruppens forespørgsel om man kan få lov at grave jordvarmeslanger ned i Naturstyrelsens mark er 
besvaret positivt, for så vidt der er tale om fælles landsbyanlæg. Tom anbefalede, at tilbud herom blev 
rundsendt til alle, så ingen føler sig forbigået. 

4) Videre planlægning af borgermødet den 11. august ud fra mødet d. 20.6. med Birger Steen Nielsen 
(RUC). Birger fremlagde en plan for dagen og for RUCernes medvirken og rolle. 

Temaer på borgermødet er bl.a. naturplejeplanen (som nu er i høring til 31.8.12 og kan hentes på km’s 
hjemmeside), fælles transportordning med el-bus, fælles natur- og landsbyplejer ("pedel" ) med NST og 
kommunen. NST er inviteret til borgermødet, er kommunen inviteret, så de f.eks. kan svare på spørgsmål om 



off. transport o.lign i fremtiden? Den nye udviklingsdirektør skal inviteres. Vi skriver til kommunen herom, så 
vi får mulighed for at få besked om, hvad kommunen trafikplan er fremover. Diskussion af temaerne og 
modellerne for borgermødet, der tænkes præget af tre konkrete forslag fra hver gruppe. Diskussionen i 
grupperne kan på borgermødet foregå som en rundtur-gågang, hvor alle på hvert hold kan kommentere og 
supplere med ideer. Derpå samling af grupperne kl.14 til samlet overblik. Kl.15 (med kaffe) afslutning af 
Naturstyrelsen om naturplejeplanen. Der udarbejdes et program for dette møde og det omdeles i slutningen 
af juli, efter en godkendelsesrunde i projektgruppen. Der skal også sættes et opslag op på den nye 
orienteringstavle. 

5) Klimadagen i september er arrangeret af Vordingborg kommune. Nyords energigruppe har svaret, at den 
gerne deltager med den udstilling, som vi tidligere har haft – tilpasset den nye dag. 

6) Invitation af politikere/embedsmænd til efteråret. De må komme og se på de konkrete forhold. 

7) Evt. I oktober kommer Foreningen for Landskabs og bykultur til Nyord for at se på byplanvedtægtsbelagte 
byer (Nyord skulle have den 3.ældste byplanvedtægt i Danmark) Det besøg kan vi måske deltage i. 

William nævne, at der den 9 september kommer folk fra Bogø, som har en andels-kodriver sammenslutning, 
på besøg på Nyord. De kan spørges omkring de praktiske forhold omkring et græsningslaug. 

 


