Nyord blev ikke nationalpark
- hvad bliver øen så?
Projektet "Nyord - hva' nu?" er umiddelbart tænkt som en opfølgning på den tidligere Nationalparkproces,
hvorfra øens rapport i 2004 påpegede en række ønsker fra beboerne på Nyord til udviklingen i fremtiden,
hvis øen kom med i en nationalpark omfattende det nordlige og østlige Møn med klinten samt Nyord.
Nationalparken blev ikke gennemført, men øens problemer består med at fastholde en erhvervsaktiv
befolkning og på een gang både styre og udnytte den voksende turisme og bevare øens særpræg, herunder
natur- og kulturværdier.

Øens småhuse næsten i vandkanten kan næsten illustrere øens overlevelsesproblemer
En del af beboernes ønsker fra den proces er ført ud i livet, men andre ønsker er kommet til. Derfor
nedsatte Foreningen Nyord efter nogle borgermøder i 2010 en projektgruppe, der skal se om de forskellige
ønsker kan samles til en samlet udviklingsplan. Den plan har senere fået navnet "Nyord - hva'nu?".
For at få gang i arbejdet er der nedsat fire arbejdsgrupper over de temaer, der står stærkest i de fleste
noorboeres fremtidsvisioner for livet på Nyord:
Naturen, kulturen, erhvervene og energiforsyningen.
Foreningen søgte derfor og fik fra 2011 status som energilandsby i Vordingborg kommune. Den har
desuden søgt og fået økonomisk støtte fra LAG Landdistriktsmidlerne samt Vordingborg kommune til at
udarbejde udviklingssplanen og rapportere om den tll inspiration og brug for andre lokalsamfund med
lignende udviklingsproblemer.
Processen ruller. I sommeren 2011 gennemførte foreningen en interviewundersøgelse stilet mod alle 68
husstande på øen med spørgsmål til fremtidsønsker generelt og lidt mere specielt mht energiforsyning.
Denne undersøgelse skabte grundlag for et borgermøde den 20 november 2011 med præsentationer og
arbejde i de fire arbejdsgrupper. I vinteren 2011-12 er der indkøbt et termofotoapparat, og målinger herfra

kan ses på den energi- og plan- udstilling, der holdes skærtorsdag og langfedag i påsken 2012 med
udstillinger i kirkens vaskehus, i og ved Nyordudstillingen samt i Møllestangen (lodsudkigstårnet).
Efter ny opfølgning i arbejdsgrupperne ventes der på et borgermøde formentlig sidst på sommeren 2012 at
ske en sammenfatning af bestræbelserne iform af en udviklingsplan. I den plan skal rapporteres om
noorboernes ønsker og visioner samt konkrete "håndgreb" og værktøjer og lovfastsatte reguleringer i
fremtidens udvikling. Forhåbentlig vil planen derpå kunne fungere som en "håndbog i ø-udvikling".

