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NYORD – HVA’ NU?
Et projekt om en plan om øens udvikling efter 2013

Rapport om et udviklingsprojekt
med tilskud fra Landdistriktspuljen
og Vordingborg Kommune.
Foreningen Nyord, juli 2013

Denne rapport beretter om et borgerprojekt, der blev gennemført på øen Nyord i
20112013 for at få en fremtidsplan for ø-samfundet.
Nyord hva' nu? – et projekt, der blev til mere end en plan.
Projektet førte til ny lokal udnyttelse af naturens ressourcer, nye energiformer i
brug og på vej, nye erhvervstiltag påbegyndt og på vej og nye samarbejdsformer
mellem det offentlige og de lokale. Hovedmålet er, at der skabes livsgrundlag for
en fremtidig erhvervsaktiv befolkning med afsat i stedets ressourcer.
Projektet blev realiseret ved hjælp af støtte af Landdistriktspuljen og Vordingborg
Kommune. Projektets gennemførelse og resultater er dokumenteret på nyord.info,
i en kort sammenfattende brochure og i denne omfattende skriftlige rapport.
Borgerne på Nyord har modtaget meget hjælp og rådgivning undervejs. Uden kompetente partnere havde vi ikke kunne løfte opgaven. Der skal lyde en stor tak til
alle der bidrog med deres viden, erfaring og tid.
For borgerne på Nyord er denne rapport dokumentation og grundlag for det videre
arbejde.
Vi håber derudover at rapporten kan tjene som inspiration for andre landsbyer.

Foreningen Nyord, 2013
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Et lokalt forankret ø-samfundsprojekt 2011-13
Af Per Werge, sekretær i projektet

Indledning
Dette er rapporten om et af de mange fremtids- eller udviklingsprojekter, der
efter kommunalreformen i 2007 er sat i gang i lokalsamfund landet over af
lokale folk, som ikke vil nøjes med at være passive tilskuere til en tilbagegang
eller nogle steder næsten afvikling af lokalsamfundet.
Projekt Nyord – hva’ nu? adskiller sig således ikke fundamentalt fra andre projekter, der trods krise og kommunale centraliseringer og dystre fremtidsudsigter alligevel forsøger at skabe liv i et lokalt område, som beboerne selv elsker
og føler sig hjemme i. Projekt Nyord adskiller sig mest fra andre ved at dreje
sig om en ø, dog siden 1968 forbundet med den større naboø Møn med en
bro. Men den udgør dermed et klart afgrænset område, der tilmed er gennemreguleret af naturfredning af landskabet og en tidlig byplanvedtægt for
byen, som kan virke blokerende mht udvikling af forskellige nye erhvervsmuligheder, energiteknologier o.lign. Visse tiltag, der er indlysende andre steder,
kan bare ikke lade sig gøre på Nyord.
Mange problemer er dog de samme som i andre lokalsamfund. Selv om vi i
projektets arbejdsgrupper ikke var for optimistiske med hensyn til, hvad vi
ventede at nå med projektet, så må vi her ved projektets afslutning finde et
stille smil frem og glæde os over, at vi egentlig nåede nogle helt konkrete resultater, bl.a. i form af erhvervsmæssig udnyttelse af naturplejen samt energiforbedringer. Samtidig har vi haft en fin dialog med og støtte fra
Vordingborg kommune og andre offentlige naturforvaltere såsom Naturstyrelsen.
Vi har ikke undgået det problem, at en del mennesker i lokalsamfundet har
følt initiativerne som en trussel mod det samfund, de har kendt og levet i.
Men vi mener, at dette tidligere samfund allerede er nedlagt af udviklingen
og vil dø helt hen og blive et blandt mange sommerturisme-reservater, hvis
ikke et projekt som dette lykkes med at skabe nye arbejds- og levemuligheder
lokalt.
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Nyord – en ø i tidens strøm
Introduktion til rapporten om Projekt Nyord - hva’ nu?
Nyord er for så vidt en ø, geografisk lokaliseret til Bøgestrømmen mellem
Jungshoved i Sydsjælland og Møn. Udviklingsmæssigt er den derimod ingen
isoleret ø, men opviser alle de karakteristiske træk, som kendetegner udkantregioner i Danmark i nutiden:

Afvikling og affolkning
Med afvikling menes, at stedets traditionelle erhverv svinder dramatisk ind
eller helt ophører. De var landbrug, fiskeri, søfart, småhandel og tidligere også
lodseri for skibsfarten omkring Sydsjælland.
Med affolkning menes, at den hidtidige befolkning på grund af aldring, fraflytning og død svinder ind, mens der mangler alternative erhvervsmuligheder
for en ny befolkning. Folketallet er sunket fra 345 faste beboere i år 1900 til
40 i 2013. Hertil kommer ca.100 deltidsbeboere.
Øens nye befolkning består derfor som mange andre steder hovedsagelig af
deltids-beboere, dvs. mennesker der køber og bruger huse og gårde som deltidsbeboelse især i det lyse halvår. Men der har lykkeligvis også været en lille
tilflytning 2007-12 af faste beboere, der har engageret sig i produktion af
lokale specialføde- og drikkevarer samt kunsthåndværk samt i servicering af
øens store turiststrøm på over 100.000 endags-turister i sommerhalvåret og
ca 4000 lystsejlere i den korte sommersæson.

Nyords sydenge er idag et stort og værdsat fuglereservat.
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Men som mange andre steder opleves den samlede proces ikke som tilfredsstillende af en stor del af befolkningen, heller ikke af den nye deltidsbefolkning, hvoraf nogle ønsker at kunne bosætte sig helårs på stedet eller udføre
mere af deres arbejde fra øen via it.
Øen er som mange egne uden for de store byer landskabelig smuk med en stor
og himmelåben natur af flade vande og strandenge, der omgiver og fremhæver
det højere land med dyrket jord eller skov. Her er der stille, når der er stille
vejr, og voldsomme naturlyde i vildt vejr, blændende lyst i den skarpe forårssol
og rigtig sort om natten, især i november, når selv den næste galakse er synlig
på nattehimlen.

Nattehimlen på Nyord skal opleves - selv næste galakse kan være synlig i en almindelig kikkert.
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Projektets resultat
Denne smukke natur var tidligere også naturgrundlag for de stedlige erhverv og
dermed for livet på øen. En af hovedudfordringerne i projektet Nyord – hva’
nu?, som præsenteres her i rapporten, har været at se, om ikke dette naturgrundlag med den lokalt tilknyttede kultur kunne blive grundlag for en ny, men
anderledes organiseret lokal erhvervsudvikling, der skaber nye arbejdspladser og
levemuligheder på øen.
I de to år 2011-13, projektet har kørt, er mange forhold undersøgt og mange
initiativer taget, bl.a. etablering af et samarbejde om naturpleje og markdrift
med Naturstyrelsen og en landmand på Møn samt med Vordingborg kommune
om energispørgsmål. Disse former for samarbejde har ført til oprettelse af et
borgerdrevet økologisk kødkvægselskab Nyord Ø-Kød Aps, en Nyord Erhvervsdrivende Forening med almennyttigt formål og (under etablering) et jordvarmeselskab Nyord Brinelaug. Forbedret internet adgang qua en opstillet repeater-mast
ser også ud til - efter tæt løb med internetudbyderen 3 - at være på vej til øen,
som har været et af internettets ellers mørke huller.
Inspireret af projektet er der i projektperioden opsat 14 moderne luft-luft varmepumper til erstatning for opvarmning med el-paneler og brændeovn, og flere
er på vej. Altså i 20% af boligerne, desuden to i fælleshuse. Dertil er et fællesskabsbaseret jordvarmeselskab, et såkaldt brinelaug, under stiftelse, da et fælles
selskab har mulighed for at få lov til at placere jordslanger i større jordejeres
(f.eks. Naturstyrelsens) jord. De nødvendige juridiske dokumenter hertil er produceret af Horsens Fonden, som Nyord-projektet har haft tæt samspil med.

Hvorfor projektet kom i gang
Projektet kom rigtig i gang i 2011, efter at Vordingborg kommune i november
2010 havde indkaldt borgere og lokalråd til to møder for at få input til en
”Strategisk handleplan for landdistrikterne i Vordingborg Kommune 20112013”, som kommunen derpå udarbejdede og udgav i 2011.
Vordingborg kommunes udspil udsprang egentlig af den nye kommunestruktur,
som var et resultat af kommunalreformen 2007, da de fleste kommuner blev
sammenlagt til større enheder. Vordingborg opstod af Præstø, Møn og Vordingborg kommuner. Som et modtræk mod den indbyggede centralisering oprettedes lokalråd og stiftedes en landdistriktspulje LDP, som ud fra lokale
behov kunne bevilge støtte til lokal udvikling i landdistrikterne.
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Nyord med sine godt 40 faste indbyggere og 100 deltidsbeboere var truet af
”forsvinding” i denne kommunale struktur, idet øen var for lille til at gøre sig
gældende også i de få lokalråd, der skulle dække så forskellige lokaliteter som
købstad samt den yderste flække. På Nyord indledtes derfor en diskussion om
at genoptage og videreudvikle en borgerdreven proces, der opstod og fungerede godt i tilknytning til statens planer og bestræbelser i 2004 for at oprette
nationalparker i naturskønne dele af landet. For Nyord gjaldt det planen om
at erklære hele kystregionen fra Møns Klint mod øst sammen med Møns Nordkyst med Nordfelt Strand og Ulfshale halvøen samt Nyord med dens udstrakte
marsk-enge og fladvand for en samlet nationalpark.
Nationalpark Møn-Nyord blev ikke til noget på grund af modstand hos landmændene omkring Nordfelt, men på Nyord havde deltagelsen i projektet medført, at byens borgere aktivt havde været med til at formulere fremtidsvisioner
for øens udvikling.
En af de vigtigste visioner var, at øens beboere generelt ønsker at få mere
indflydelse på den lokale udvikling. Indflydelsen er reelt ”solgt fra” i kraft af,
at øens aldrende gårdejere og husejere gennem årene har solgt deres jord
og ejendom bl.a. til naturfredningsformål og dermed udenøs instanser som
Fugleværnsfonden og staten (Naturstyrelsen) eller til udenøs jordejere: Halvdelen af markjorden er sammenlagt med og underlagt gårddrift på Møn. Engene afgræsses af kvæg fra kvægbrug på Møn og Sjælland på grundlag af
kontrakter med græsningslauget, som består af Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen samt tre lokale mindre jordejere og Jægernes Naturfond.
Alligevel havde Nyords beboere gennem årene især siden åbningen af Nyordbroen til Møn i 1968 og fredningsmyndighedernes gennemførelse af øens fredning og byens byplanvedtægt i 1973 oparbejdet en bitterhed mod offentlige
myndigheder og fugle- og fredningsfolk, fordi stadig flere ændringer af natur,
mark- og bygningsforvaltning foregik, uden at øens beboere blev hørt eller
blot orienteret. Selv den lille historiske lodsudkik Møllestangen blev drevet
af Foreningen for Landskabskultur, uden at historisk engagerede øboere var
inddraget.
Denne bitterhed kom stærkt til udtryk i rapporten om Nationalparkprocessen
2004, hvor øen lancerede en alternativ model for styring af øen: Menighedsrådsmodellen.
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Menighedsrådsmodellen
Menighedsrådsmodellen efterligner bestyrelsen af sognekirkerne, hvor lokale
”amatører” får ansvar og økonomisk bevilling til at drive den stedlige kirke
og dens ejendomme. Modellen dokumenterer, at de lokale folk kan klare den
slags opgaver både ansvarligt og forsvarligt. Nyords lokale borgerforening,
Foreningen Nyord, opfordrede derfor staten og de lokale myndigheder samt
fredningsinstanserne til at gå seriøst ind på tanken og overføre en relevant
del af natur- og kulturplejen på øen til de lokale folk.
Som nævnt blev Nationalparken ikke til noget, men tanken om at gå videre
med fremtidsvisionerne kom op igen i 2009-2010. Det var der flere grunde til:
Kravet til kommunerne om at tage fat på landdistriktsproblemerne er omtalt.
Krisen, der rigtig begyndte i 2008, kradsede. Arbejdsløshed og problemer med
at sælge ejendom for at kunne flytte til job andetsteds ramte særlig hårdt i
provinsen.
Det samme gjorde offentlige nedskæringer på skoler, sundheds- og trafikbetjening. Og der blev talt meget om at investere i alternativ CO2-fri energi for
at stoppe den globale opvarmning, som ventes at kaste verden ud i helt anderledes kriser end den aktuelle, når havet begynder at stige.
Nyord lå så der med sine enge lige i vandskorpen som et mønster-eksempel
på disse problemstillinger, og efter et møde mellem alle Nyords foreningers
bestyrelser i november 2010 fik Foreningen Nyord medlemmernes accept til
at søge om at få status som energi- og klimalandsby i Vordingborg kommune.
Og den status fik Nyord i 2011, med tilsagn om sagkyndig teknisk supervision,
om end kommunen året efter nedlagde sin energimedarbejder-stilling. Samtidig blev Nyord tilknyttet kommunernes Energiklyngecenter Sjælland, hvorfra
Sara Edske Møller har bidraget med inspiration og information.

Vejen fra Nyord til Møn er kun 1,20 m over normal vandstand og oversvømmes hvert år ved ekstraordinært højvande.
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Erfaringer fra nationalpark processen
Under nationalparkprocessen var der etableret en dialog mellem Nyord Jagtforening, Foreningen Nyord og ejerne af størstedelen af engene og noget af
markjorden (Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen) om pleje af naturen med
bevarelse af en begrænset jagt. Jægerne gik også ind i jordkøb gennem en
nyoprettet Jægernes Naturfond, og der skimtedes konturerne af et fremtidigt
samarbejde mellem disse parter, omend de hver især har meget forskellige
natursyn.
Da samtidig LDP, Indenrigsministeriets landdistriktspulje, meldte ud, at den
kunne give økonomisk støtte til udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyers
udvikling, udvidede Foreningen Nyord sin ansøgning om at blive energilandsby
til en ansøgning om støtte til et såkaldt helhedsprojekt. Dette helhedsprojekt
blev senere omdøbt til Projekt Nyord – hvad nu?, som der rapporteres om
her. Ansøgningen til LDP og kommunen om at skyde penge i projektet , i alt
250.000 kr, gik igennem i sommeren 2011.
For at holde styr på projektet nedsatte Foreningen Nyord en styregruppe og
opfordrede til dannelse af fire arbejdsgrupper, der skulle inspirere lokalbefolkningen til at komme med ideer og også selv undersøge og udarbejde forslag
til den fremtidige udvikling på de fire ø-uomgængelige indsatsområder, der
var formuleret.
Disse fire områder er Nyords natur, levende kultur, erhvervsliv samt sociale
liv. Den fjerde gruppe kom dog ikke til at dreje sig om det sociale liv, som
man fandt var indbefattet i de andre områder, især måske i kulturgruppen,
men fik til opgave at undersøge mulighederne for bedre og klimaneutral energiforsyning samt energibesparelser.
Undervejs i processen 2011-2013 er der i forskellig grad informeret fra udvalgenes møder og aktivitet både på Nyords hjemmeside www.nyord.info samt
på fire husstands-omdelte informationsfoldere. Desuden har projektets grupper
holdt tre borgermøder, to værkstedsdage og en udstilling af energi-grej mm.
udover en interviewundersøgelse med spørgsmål direkte til hver husstand.
Dog fik kun godt halvdelen af husene besøg.
En gruppe aktionsforskere fra RUC, ledet af professor Birger Steen Nielsen, der
også fulgte med i projektarbejdet omkring Nationalpark-planerne i 2004, deltog i og ledede det ene borgermøde. De har desuden bidraget med synspunkter
både i en omdelt husstandsfolder og i denne rapport. Der har været tilstræbt
fuld offentlighed og frit medlemskab af arbejdsgrupperne gennem hele forløbet. Men når man ser, hvem der aktivt tog del i arbejdsgrupperne, drejer det
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sig om i alt ca. 20 personer, både mænd og kvinder, samt godt 10 andre, som
siden har engageret sig i de oprettede erhvervsvirksomheder, altså i alt 30 ud
af øens ca. 140 hel- og deltidsbeboere.
I borgermøderne deltog typisk 35-45 mennesker, mens betydelig flere besøgte
udstillingerne, omkring 80 mennesker.
Det er dette projekt, der hermed er kommet til en skæringsdato. Målene i projektet
for de fire (fem) indsatsområder var egentlig kun skitserede. Det var ikke til at
forudsige, hvor langt projektet kunne nå. Men et var
givet: Nyord ville have en
plan.
Spørgsmålet er, om ikke Nyord
gennem projektarbejdet har
fået mere end det, specielt de
konkrete erhvervs-tiltag, naturpleje-tiltag og energi- og
klima-tiltag.
Den senere fratrådte klimamedarbejder i Vordingborg
kommune Hans Jørgen Lund
Jessen. sagde ved projektansøgningen, at Nyord jo faktisk kun søgte om støtte til at lave en plan, hvor
andre lokalsamfund i kommunen som Faksinge, Bogø og Lundby søgte om
støtte til etablering af egentlige anlæg såsom solcelleanlæg, fælles finansiering af solceller og etablering af fælles kraftværk. Han tilføjede konstaterende,
at kun Nyords projekt forblev i live. Projektets deltagere håber selvfølgelig at
have bidraget til, at ikke kun projektet, men hele lokalsamfundet holder sig
levende og aktivt ud i fremtiden.
Professor Birger Steen Nielsen og andre fra RUC har fulgt
Nyord fra 2004 og deltog også i et af borgermøderne som
ordstyrere.

Læs videre i rapporten. For at mindske uoverskueligheden behandles beretningerne fra de forskellige arbejdsgrupper og om de forskellige temaer i adskilte mindre afsnit, hver med en kort indledende opsummering (resumé) og
en form for konklusion og fremtidsperspektiv. For flere af grupperne findes de
originale (lange) delrapporter kun som bilag bagest i rapporten.
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Nyords befolknings- og erhvervsudvikling
1940-2012

Husstande

1940-45

1967-1970´erne

1985

Gårdbeboere incl børn

54

11

4

Gårdbeboere u. børn

15

10

13

Husbeboere incl børn

88

26

12

Husbeboere u. børn

1998

2003

2012

4

5

15

9

9

48

45

47

44

24

27

Gårde m fritidsbeboere

5

20

20

20

30

30

Huse m fritidsbeboere

22

45

50

50

70

70

I alt faste indbyggere

225

92

76

59

37

41

I alt deltidsbefolkning

27

ca. 65

ca. 70

ca. 70

ca. 100

100

I alt helårs/deltids/
ubeboede huse:

/03/-

Erhvervsstruktur

1940

1967

1972

1985

1998

2010

Landbrug

90

25

16

3

3

2

Fiskeri (heltids)

16

2

7

5

4

3

8

3

14

3

3

2

1

1

2

1

3

8

1

1

1

1

1

1

2

5

1

15

18

14

1

2

Håndværk/industri
Handel
Andre selvstændige

2012

4

3

Kro/café mm

24/46/3

45/24/3 41/29/3 38/32/4

Kunsthåndværk

1

Lønmodtager/udpendler
Søfart&transport

35

Turistpension
Pensionister

1
48

41

45

Hjemmearb husmødre

9

9

Skolebørn

9

1

2

Større eller småbørn

1

4

2

Værnepligtige

1

2

2

101

92

76

I alt

6

212

45

25

26

22

3
2

59

55

41

Indpendlere
En del udenøs arbejder på Nyord, dels i kroen, dels ved fiskeri, dels i naturplejen, tilsammen skønsvis 6-8 årsværk

Tællingerne herover er baseret på etnografen Klavs Gruno, der i 1969 skrev en afhandling om
Nyord, de senere tal er fra egne tællinger korrigeret med interviews med ”indfødte”, 1940-tallene
er (dengang ung beboers) Jørgen Brøndegaards tal, også korrigeret af indfødte.
Antal huse og gårde svinger i tal p.g.a. nybyggeri og brændte gårde (to gårde i 1972) pw
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Nyords befolkning og erhverv forandres stærkt
i disse år
En baggrundsorientering
Tællingerne af befolkningen siden 1940 viser, at der siden 1960-70erne ikke
er unge familier med småbørn på øen. Den hidtil bredt sammensatte befolkning er gradvis skrumpet ind på grund af alder og bortgang, og den nytilflyttede befolkning siden broen åbnede i 1968 har næsten alle været barnløse
voksne eller modne voksne med ikke-længere hjemmeboende børn.
Efter ca.20 år uden børn fik øen dog to store skolebørn ved tilflytning af en
familie i 2007. Nedgangen siden 1970-80erne (en halvering) er dramatisk,
men det er også forskydningerne bare i de sidste10 år. Fra 2003 til 2012 døde
10 og 12 flyttede væk. Folketallet var nede på 37 i 2010, men tilflytning af
otte i perioden, de fire siden 2010, har fået tallet op på 41.
Spørgsmålet om Nyords overlevelse som levedygtigt samfund er imidlertid ikke
kun et spørgsmål om at få yngre tilflyttere - dette går alle øens aktuelle jobskabelses-projekter ud på – men også om, at deltidsbeboerne aktivt vil deltage
i “livs-processerne” på øen.
Som det fremgår, er der ca.100 deltidsbeboere. De har mange kompetencer,
og mange af dem er også aktive i Nyords foreninger og projekter. Dette er en
vigtig fremtidig livline for øen.
Samtidig repræsenterer deltids-beboerne imidlertid en fuldstændig erhvervsmæssig omlægning på øen. Indtil ca.2008-2010 var der blandt de traditionelle
erhverv stadig fire aktive fiskere (en bosat i Stege) samt en aktiv gårdmand
på Nyord. I 2013 er de to fiskere gået på pension og efterløn mens fiskeren
fra Stege har fået job som kontrollør af sømærker for Kystdirektoratet og den
tredie fået job i off shore sektoren i Nordsøen. Landmanden er pensioneret
og fraflyttet. Næsten al landbrugsjord er solgt til en landmand uden for øen
samt Naturstyrelsen.
Tilflytterne i perioden ca. 1968-90’erne efter broens indvielse, der reelt åbnede
øen for fraflytning og dermed også tilflytning, repræsenterede i en vis udstrækning de traditionelle ø-erhverv, dvs. landbrug, fiskeri, transport og håndværk. Herudover bl.a. pædagogik og undervisning, handel og kontorfag samt
andre for den periode typiske serviceerhverv.
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De nye tilflyttere, som er kommet til siden 1990’erne, hver gang et hus eller
en gård er solgt pga de tidligere beboeres alder eller sygdom eller jobsøgning
andetsteds, repræsenterer derimod denne periodes typiske byerhverv og lange
uddannelser:
Læge, ingeniør, jurist, magister, revisor, socialrådgiver og konsulent, miljøog energirådgiver, direktør, selvstændig erhvervsdrivende såsom entreprenør
og handlende, kunst- og andre håndværk, journalist og lærere på forskellige
uddannelser, arkitekt og ministerielle embedsmænd. De fleste af disse er deltids-tilflyttere, mens de fastboende, som stadig er erhvervsaktive, typisk arbejder med handel og omsætning, kunsthåndværk, café og restauration,
søfart, offentlig service – samt en lille lokal produktion af specialprodukter
til salg især til øens årligt godt 100.000 besøgende. Desuden salg fra Noorbohandelens stade i de nye Torvehaller i København, hvor de sælger godt.
Nyord er blevet et “brand”, et varemærke.
Samtidig er størstedelen af den hidtidige befolkning gået på pension eller efterløn og er dermed ikke erhvervsaktiv længere.
Ikke mærkeligt, at de samme traditionelle beboere synes, at øen og dens liv
ikke mere er som før, for det kan livet jo ikke være, når de traditionelle øerhverv er forsvundet.

Jørgen Jansen, søn af postfører Magnus Jansen, der fra 1945 til 1967 sejlede med postbåden Røret, tager imod gæster til en
sejltur på Stege Bugt.
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Hovedrapport om Nyord – hva’ nu?
Hvad var udviklingsprojektets mål og arbejdsgruppernes delmål?
Projekt Nyord –hva’ nu? havde som nævnt en opstartfase i 2010, da en
mængde detailprojekter hobede sig op på øen: Elkabler skulle erstatte luftledninger, havnemolen skred ud, engenes afgræsning krævede nye løsninger,
og jordejerne åbnede for nyt samspil. Øens museums-virksomhed stod foran
ekspansion med postbåden Rørets tilbagekomst som totalrenoveret historisk
træskib og etablering af Møllestangen som museum. Staten opfordrede til
etablering af ”energirigtige landsbyer”. Også Vordingborg kommune kom i november med et udspil til lokalrådene om at være med til at udforme strategier
for landdistrikternes udvikling. Der var desuden LDP-landdistriktsmidler, i spil.
Og der var sket en tilflytning af midaldrende, men erhvervsaktive mennesker
som kunne se uudnyttede erhvervs- og turistmæssige potentialer i de stedlige
ressourcer af naturlige plantesamfund og landbrugsjord og indstrømmende turister og lystsejlere.
Alt i alt førte dette til, at Foreningen Nyord genoptog visionerne fra nationalparkprocessen i 2004 og dannede en projektgruppe, der efter beslutninger
på fællesmøder og borgermøder den 26 nov. 2010 og den 22 marts samt den
27 maj 2011 udarbejdede projektet til ”helhedsplanen” – senere kaldt ”Projekt
Nyord – hva’ nu?” Projektet blev gennemgået og støttet på Foreningen Nyords
generalforsamling den 20 april 2011, hvor også den første arbejdsgruppe,
energigruppen, dannedes.

Plakat fra projektets start i 2011.
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Iflg. ansøgningen til LAG & Vordingborg kommune i foråret og sommeren 2011
om 250.000 kr i økonomisk tilskud var udviklingsprojektet en helhed samlet
om et kerneområde:
- at skabe livsbetingelser og energiforbedringer på Nyord gennem indsatser på fire områder, som på Nyord er tæt sammenvævede:

Naturen - Kulturen – Erhvervene – Det sociale liv
Naturen er både anskuet som et ”plejekrævende” bosted (habitat) for mennesker, dyr og planter, og samtidig grundlag for erhvervsudvikling ved fornyet
brug af stedets naturressourcer til lokal produktion.
Kulturen ses som udsprunget af den brug, lokalsamfundet har gjort og vil
gøre af stedet, og af de samarbejdsformer og det samvær, der herigennem
skabes.
Erhvervene har før været meget stedbundne. Der stiles efter en ny udvikling
af lokalt forankrede erhverv både indenfor produktion, afsætning, service og
formidling samtidig med udvikling af velfungerende it-forbindelser på øen for
nye og fremtidige erhvervstyper.
Det sociale livs muligheder er i høj grad anskuet som afhængig af de tre
andre områders udvikling med særlig fokus på den rolle, som en økologisk og
økonomisk bæredygtig energitilstand i boliger, erhverv og transport kan få for
en levedygtig ø-udviklingsproces. Energiforbedringer blev derfor i praksis temaet for dette indsatsområde.
Herunder følger resuméer af de fire arbejdsgruppers arbejde samt arbejdsgruppernes egne rapporter, tilføjet som bilag sidst i rapporten:

Naturen
Formål eller anbefalede principper:
Den historiske natur: Naturens tilstand og forudsætninger 1950 må være målet
Beboernes natur: Vores adgang og brug af naturen, er det altafgørende
Diversiteten: Et højt antal af forskellige arter er et mål i sig selv.
Sammenhæng med naboerne: Nyords natur har stort set kun betydning set i
en større sammenhæng med nabo- naturområderne
Jagt: Gode levevilkår for jagtbart vildt er målet
Agerdyrkning: Et godt udbytte og god indtægt af jorden er målet
Engfugle: Ynglesucces for truede strandengsfugle er hovedmålet
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Resumé:
Naturudvalget bestod af følgende medlemmer: Stig Andersen (fmd og formand
for Nyord Jagtforening), Annette Lenskjær (mangeårig aktiv deltidsbeboer),
Michael Stolt (kunstmaler), Børge Stolt (tidl.gårdejer på Nyord), William og
Ellen Houman (lokale brugere af planter og bær til produktion af naturcremer
og snapse)
Naturgruppen holdt på grund af medlemmers altopslugende arbejde kun få
møder i projektperioden, men lagde desuden op til stormøder med Naturstyrelsen og lodsejerne om engfugle-bestanden og plejen og indhegningen af
engene og meget mere på et tidspunkt, hvor Fugleværnsfonden, Naturstyrelsen
og Vordingborg kommune med afsæt i en Cowi konsulent-rapport om plejeplaner – som mange gange før - var ved at glemme overhovedet at inddrage
de lokale beboere og naturbrugere i planerne. Planerne kører videre, men Naturgruppen har alligevel megen ære af at gøre indsigelser og optage dialogen
med de andre parter. I kraft af jordejerskab gennem Jægernes Naturfonds jordkøb på Nyord Enge har jægerne og dermed naturinteresser på Nyord en lille,
men vigtig stemme i forbindelse med afgræsning som naturpleje af engene.
At arbejdet med disse planer er kommet i gang i et vist fællesskab med de
store jordejere er nok naturgruppens og de engagerede jægeres vigtigste resultat.
Hvad nåede naturgruppen ikke?
En virkelig ligestilling i naturpleje og brug af naturen for noorboerne er reelt
udelukket, da naturfredning og jordejendomsforhold overordnet bestemmer
rammerne for brugen. Der er altså lang vej at gå og en bestandig og konstruktiv dialog – og hvis muligt mere jordejerskab – vil være på dagsordenen i det
fremtidige arbejde for mere indflydelse på naturen. Også retten til den i forhold til tidligere tider meget reducerede jagt kan kun bevares ad den vej. Den
jagt såvel som adgangen til naturområderne i almindelighed har så stor betydning for noorboernes trivsel og fastholdelse af identitet og kultur, at der
må arbejdes videre i det konstruktive spor.
Naturen er nemlig uden diskussion Nyords hotteste emne. Alle priser øens
natur som den ligger dér med sine marskenge i vandskorpen og sin højjord
med udsigt over Sydsjælland og farvandene til Stevns og Falster. Men naturen
er i virkeligheden udsat for så mange opfattelser, at der næppe kan tales om
et fælles natursyn, heller ikke på en lille ø som Nyord.
Jægere, ornitologer, biologer, naturfredningsfolk, naturforvaltere som Naturstyrelsens folk, fiskere, landmænd, urte-, svampe- og bærsamlere, skovtursog strandgæster, sejlere og kajak-roere, blomsterplukkere, biavlere, frugtdyrkere, børn, voksne, gamle og hundeluftere har hver deres forestillinger og ønsker til naturen.Og netop nogle af disse grupper har i kraft af ejerskab eller
lovgivning så stor magt og også pligt over for naturens ”vedligeholdelse”, at
det gennem årene har skabt store modsætninger mellem parterne om, hvordan
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naturplejen skal foregå. Især har der været modsætninger mellem fuglefolkenes og Naturstyrelsens naturvidenskabeligt begrundede naturpleje (der dog
også af samme grund kan være eksperimenterende) og mange lokale folks historisk begrundede ønsker til naturpleje - med henvisning til den artsrige
natur, der fandtes før industrialiseringens gennemslag i landbrugslandskabet
og som nogle husker den fra barnsben af. På lignende måde har spørgsmålet
om jagt været et omstridt tema mellem frednings- og fuglefolk og de lokale
jægere, der som naturfolk andre steder kan siges at have kulturhistorisk hævd
på jagtretten.
Naturen er slet og ret ikke naturlig; det vil den kun blive, hvis den overlades
til sig selv i et meget stort område, hvor menneskets indflydelse er forsvindende. Vi har at gøre med et kulturlandskab, som mennesket gennem tusind
år har gjort indgreb i, og heldigvis er de centrale parter i brugen af dette,
dvs. jægerne, landmændene, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden i de sidste
år kommet et stykke henimod en indbyrdes dialog om reguleringer i naturen
især på engene. Også de nye erhvervsaktive selskaber som Nyord Ø-Kød Aps
og Nyord Erhvervsforening er i god dialog med parterne, især med Naturstyrelsen, om opdræt og opdyrkning som elementer i en økologisk bæredygtig
naturpleje. Alle parter har, når det kommer dertil, brug for et tæt og tillidsfuldt
samspil og samarbejde.
Med det ovenstående in mente gengives som bilag bag i rapporten den rapport
om natur-udvalgets arbejde, der er skrevet af et af medlemmerne, William
Houman. Han er talsmand for et mangfoldigheds- og historisk begrundet natursyn, som dermed ikke alene repræsenterer jagt-, fugle-, dyreopdræts- eller
andre specialinteresser. Desuden gengives Nyords Jagtforenings betragtninger
og holdning. En rapport fra 10.maj 2013 fra Anna Bodil Hald fra Natur & Landbrug om naturens tilstand på Nyord er så detaljeret i sine anvisninger, at den
må hentes af de særligt interesserede på Nyords hjemmeside under projekt
Nyord hva’ nu? Det samme gælder Cowi Consults vejledende plan for naturplejen på Ulfshale-Nyord, udarbejdet for Fugleværnsfonden, Naturstyrelsen og
Vordingborg kommune 2012, som nævnt uden inddragelse af nogen repræsentant for Nyords naturinteresser.

Idag er højjorden - de opdyrkede marker - præget af monokultur. Fremtidsvisionen er at få genskabt et
vekselbrug af mange forskellige afgrøder og dermed stor biodiversitet.
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Kulturen
Formål:
At understøtte aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og styrker øens kultur
samt livet i byen. Aktiviteter, der bidrager til, at øens beboere får et bredere
indtryk af verden omkring os, skal også udvikles.
Vi vil arbejde på at genskabe eller bevare konkrete kulturminder, der på de oprindelige steder kan bidrage til fortællingen om Nyords historie

Resumé:
Kulturudvalget bestod meget naturligt af nogle gengangere fra Nyord Lokalhistoriske Forening, nemlig formanden William Houman samt Ellen Houman
og Per Werge; desuden deltog ved et af dets møder tidl. gårdejer Børge Stolt,
fisker Jørgen Jansen og Annette Tenberg fra Noorbohandelen.
Det blev hurtigt klart, at mange af de ønsker om udvikling af kulturen, der
kunne opstilles, var delvis overlappende med de emner, som Nyord Lokalhistoriske Forening arbejder med at få gennemført. Det gælder bl.a. ønsker om
genetablering af kulturhistoriske ting og begivenheder, som er forsvundet med
tiden, se nedenstående liste:
■ Brøndvippen stilles op igen
■ Pælestakke bevares
■ Båke på Støveklints banke
■ Tavler ved kysten
■ Tangdige strandrensning ved havnen
■ Smedje og sprøjtehus
■ Havneskurene restaureres og anvendes
■ Gamle planter og æblesorter
■ Markhuse sættes nødtørftigt i stand

Markskur før og efter restaurering. Alle markhusene behøver dog ikke så kostbar en restaurering for at være brug- og holdbare.
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■ Udstilling i Møllestangen
■ Frysehuset bør bevares
■ Stengærder
■ Grøfter skal uddybes
■ Stynede pile
■ Barkekede på havnen
■ Plakattavle ved havnen
■ Nyord sangbog
■ Musik og sang
■ Juletræ
■ Velkomstmateriale for nyankomne
■ Møde med fremvisning af gamle billeder
■ Fælles udflugter til andre øer som Fanø (evt. i egne biler),
Fejø (nogle med Røret, resten med bus)
■ Liste over årets faste aktiviteter
■ Bedre lokale til lokalhistorisk arkiv

Når det gælder levende livsformer idag, fremkommer også en lang liste med
aktiviteter, som bør stimuleres og udleves:
■ Nytårsnat i kirken
■ Hellig trekonger i kirken
■ Klipfiskeaften i forsamlingshuset
■ Kyndelmisse i kirken
■ Lokalhistorisk aften i vaskehuset
■ Fastelavn i kirken
■ Naturplejedag
■ Arbejdsdag på havnen
■ Forårstur fra Hyldevang til kirken
■ Sankt Hans ved Hovedvejsbrinken
■ Sommer-aftensange i kirken (3 – 4 gange)
■ Kapsejlads
■ Høstfest i forsamlingshuset
■ Fællesjagt på Hyldevang og i forsamlingshuset
■ Kokkejagt
■ Mortensaften i kroen og kirken

Bogbussens besøg på Nyord er et værdsat element i kulturlivet.
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Hvad skal der sættes ind på i fremtiden?
Som der stod i oplægget til projektet, er ”Kulturen udsprunget af den brug,
lokalsamfundet har gjort og vil gøre af stedet, og af de samarbejdsformer, der
herigennem etableres”
Et stort ønske med hensyn til øens kultur er at udvikle formidlingen af kulturen
til de mange gæster på øen til en gren af erhvervslivet, mest realistisk kan
der måske blive tale om deltidsbeskæftigelse, der kan kombineres med andre
deltidsfunktioner.
Allerede før projektperioden åbnedes en lokalhistorisk udstilling i den gamle
gård, som senere blev til gårdbutikken Noorbohandelen med café og salg af
lokale produkter, sjældne spirituosa og kunst.
Lokalhistorisk Forenings formand William Houman har oparbejdet en hyppig
og skattet rundvisnings-aktivitet til gavn både for foreningens kasse og de
lokale butikker, café og kro samt kunsthåndværksteder. Dronningen har foretaget en officiel åbning af Nyords lodsmuseum, Danmarks vel nok mindste
museum, som er indrettet af Nyord Lokalhistoriske Forening i den gamle lodsudkik Møllestangen på banken vest for byen. Tilsammen med postbåden Rørets
placering i Nyord Havn som udgangspunkt for historiske og naturvejledningssejladser kan der ses en fremtidig mulighed for at opbygge en større og mere
sammenhængende museumsvirksomhed knyttet til kystkulturen. Kystkulturen
er iøvrigt udmeldt af Vordingborg kommune som et område, der skal satses
på. Her kan kulturen i bedste fald blive et element i opbygningen af nye erhverv på øen.
Projekt Nyord –hva’ nu?s forskellige arbejdsgrupper har på denne måde vist
sig at levere ideer og udspil til hinanden. Projektets arbejdsområder overlapper
hinanden, og nye muligheder opstår, som ingen havde tænkt på før.
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Erhverv
Formål:
På Nyord skal der skabes arbejdspladser ved udøvelse af opgaver der fremmer
natur og kulturmiljøerne på Nyord. Der skal samtidig arbejdes på at få en god
offentlig service og infrastruktur, herunder it-betjening, som vigtige forudsætninger for de lokale erhverv. Dette skal sikre Nyord by som et levende aktivt bysamfund for erhvervsaktive, børnefamilier og pensionister.

Resumé:
Erhvervsgruppen bestod indledningsvis af Anja Hansen fra kroen ”Lollesgård”,
Marianne Skjødt (fra foreningen Nyords bestyrelse), Krestine Kjærholm (designer) og Niels Møller Nielsen (virksomhedskonsulent) samt Wolfgang Sürth
og Annette Tenberg fra Noorbohandelen, William Houman fra Sennepsmøllen,
Ellen Houman fra Nyord Naturcreme samt tidligere gårdejer Børge Stolt.
De fleste af dem var i sommerperioden så optaget af deres sæsonvirksomhed,
at der ikke foregik nogen mødevirksomhed i denne periode efter borgermødet
medio 2012. Senere kom erhvervsspørgsmålet til udfoldelse i et tvær-gruppesamspil med natur- og kultur-interesser. Der etableredes, som det fremgår andetsteds, et økologisk kødkvæg-selskab samt en erhvervsdrivende forening,
der vil arbejde på at opbygge lokal produktion baseret på lokalt dyrkede råvarer fra agerjord, gartneri og frugtavl samt jobfunktion er som ø-pedel, der
f.eks. varetager vedligeholdelse af markskel, offentlige arealer og installationer
og andre fælles anlæg.
Herudover skiftede forpagtningen af kroen Lollesgård i vinteren 2012-13 fra
Anja Hansen over til Marianne Skjødt m.fl.
Manglen på mødevirksomhed blev overhalet af disse reelle erhvervs-initiativer,
hvoraf de nævnte og nedenfor beskrevne Nyord Ø-Kød Aps og den almennyttige forening Nyord Erhvervsforening bygger på en fornyet lokal anvendelse
af Nyords egen natur som levevej på øen. Et mere konstruktivt og fremtidsrettet resultat kunne næppe nogen have drømt om før projektet. På tegnebrættet er også en videre udbygning af museumsvirksomheden omkring
lodsmuseet i Møllestangen, den lokalhistoriske udstilling med guidede byvandringer og brugen af den historiske og helt nyrestaurerede Nyord-postbåd
Røret. Altsammen tiltag, der skal føre til egentlig jobskabelse, gerne af ”sammenflikkede” deltidsstillinger
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Visioner og problemstillinger
Gruppens grundlæggende ideer og visioner blev fremlagt på de plancher, der
blev udarbejdet til udstillingsdagene i påsken 2012:
Emner:
■ Hvad er forudsætningerne for at drive erhverv på Nyord?
■ Hvilke former for erhverv kan der accepteres på Nyord?
■ Ideer til erhvervsudvikling på Nyord
Der er gode muligheder for at drive erhverv på Nyord.
■ lokalproduktion og forædling af lokale produkter, bl.a. sennep, æbler,
olie, vin, mel, kød og charcuteri, syltetøj, honning i små virksomheder,
der passer til øen
■ samt f.eks. gartneri, småbådsværft, uld- og garn, flere kunsthåndværk,
en smed...
■ detailhandel, restauration og overnatning
■ service i form af en ø-pedel og andre til f.eks. snerydning,
græsslåning, kirkegård
■ naturpleje af grøfter, hegn, høslæt, beskæring, styning, frilægning,
genoprettelse af sten- og tanggærder
■ hjemmearbejdspladser med brug af internet
■ kreative erhverv, guide
■ Der skal være tale om både helårs- og sæsonarbejdspladser.
Som det fremgår af arbejdsgruppens rapport herunder, så udsprang der af borgermødet og de forskellige gruppers sonderinger tanker og planer om naturpleje i form af en såkaldt socialøkonomisk virksomhed i samarbejde med
jordejerne, især Naturstyrelsen.
En socialøkonomisk virksomhed fungerer ved et samspil mellem privat og offentlig virksomhed, hvor f.eks. kommunale opgaver såsom beskæftigelsesforanstaltninger og beskyttet arbejde kan løses af private ”underentreprenører”
eller firmaer, der således samarbejder under en fælles ”paraply”virksomhed.
To virksomheder er i 2012-13 skabt som følge af denne proces. Det er dels
det økologiske kødopdrætfirma Nyord Ø-Kød Aps, der har lagt ud med at dele
en besætning på 11 økologiske ammekøer + tyr med en landmand fra Møn,
gårdejer Henning Hansen, Råbylille. Besætningen er allerede i maj formeret
op til 23 dyr og der er planer om køb af de 2-3 ammekøer mere, som der kan
skaffes staldplads til i den lejede løsdriftsstald på Naturstyrelsens ejendom
Hyldevanggård. Der tegnedes ved stiftelsen i Nyord Ø-Kød 16 anparter, knap
halvdelen af fastboende beboere, resten af deltidsbeboere. Anparter kan kun
købes af mennesker med fast ejendom eller adresse eller anden uomtvistelig
tilknytning til Nyord.

23

NYORD – HVA’ NU?

Desuden er som nævnt stiftet Nyord Erhvervsforening, der som sit almennyttige formål vil arbejde på at oprette ny lokal produktion (arbejdspladser) baseret på lokalt producerede råvarer. Denne forening skal på lidt længere sigt
omdannes til en erhvervsdrivende fond for at sikre det almennyttige formål,
men en sådan fond kræver en investeret grundkapital på 300.000 kr, og denne
kapital skal først oparbejdes.
Hvad nåede erhvervsgruppen ikke?
Først og fremmest er Nyord Ø-Kød og Nyord Erhvervsforening så nystartede,
at begge men især erhvervsforeningen først er ved at skulle skabe de fysiske
og økonomiske rammer for dens ønskede almennyttige og socialøkonomiske
virksomhed. Hvad kan der produceres udover den nuværende sennep og naturcreme? Hvor og hvordan kan der skabes produktions-faciliteter udover den
eksisterende sennepsmølle og lokaler på Naturstyrelsens Hyldevanggård? Og
mest problematisk: Hvordan skaffes kapital til investeringer i en produktion,
der først kan komme i gang efterfølgende, og som ikke kan være lånekapital
til dyre renter?
Produktion og jobmuligheder og dermed mulige ansatte er derfor p.t. helt uafklarede.
Nyord Ø-Kød ønsker i fremtiden at komme til at stå for afgræsning af væsentlig større andele af engene, hvor der i alt bedømmes at være plads til
150-200 stykker kvæg, hvis høslet til vinterfoder af de højest liggende engarealer øges til et maksimum. Aktuelt afgræsses de 400 ha enge i disse år af
ialt 2-300 køer. I givet fald skal der bygges nye stalde, da det kvæg, der nu
afgræsser engene, kommer fra besætninger på Møn og Midtsjælland. Hvor kan
der bygges nye stalde?

Græsset på disse saltenge (marsk) er af en kvalitet, som kan smages.
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Energi – til liv og varme i husene
Formål:
At arbejde for, at Nyords beboere udvikler Nyord i mere bæredygtig retning med
hensyn til mindsket og billigere fossil frit energiforbrug, mindre CO2 udslip.
Gerne samtidig medvirken til at udvikle muligheder for jobs, fleksibel transport,
fælles indkøbsordninger mm..
Arbejdsgruppen har set det som sin opgave både at arbejde med muligheder for
generelle energiforbedringer, også i enkelt-ejendomme, og at afdække mulige
fællesskabsprojekter og – som en senere tilkommen aktivitet – medvirke til gennemførelsen af dem.
Resumé:
Begejstringen og entusiasmen ved udsigt til at kunne forbedre Nyords (og
deltagernes eget) energi- og CO2-regnskab var stor, da Foreningen Nyords generalforsamling den 20 april 2011 vedtog at gennemføre projektet, og der
blev som første arbejdsgruppe straks nedsat en energigruppe med følgende
medlemmer: Tom Svantesson, Gøran Wilke, Annemette Elbrønd, William Houman, Wolfgang Sürth, Annette Tenberg, Esther Malmborg og Per Werge.
Sammensætningen var næppe tilfældig, da de to første er energikonsulent
hhv -ingeniør, de næste fire bebor gamle gårde med en tung energiøkonomi,
og de sidste ønsker at nedskære deres energiforbrug og CO2-udslip vhja jordvarme. Resultatet af gruppens arbejde kan kort sammenfattes som inspiration
og formidling af viden ved installationer af luft-luft varmepumper i 20 % af
øens huse samt bedre isolering og udskiftning af gamle vinduer. Hertil indledende drøftelser med kommune og Naturstyrelsen (jordejere) om placering af
jordvarmeslanger i deres jord til fælles jordvarme for landsbyens huse uden
tilstrækkeligt jordareal, samt forberedelser til stiftelse af et landsby-jordvarmelaug (brinelaug), der skal stå for anlæg og drift.
Arbejdsgang:
Energigruppen holdt 14 gruppemøder i projektperioden og deltog i eller medarrangerede seks borgermøder, værkstedsdage og dage med udstilling af ny
energiteknologi med solpaneler, varmepumper, brændeovne og infrarød fototeknik tillige med plancher herom samt om isolering og radon-strålingsfaren
i husene. Desuden holdtes møder med energiklyngecentret, kommunens energimedarbejder, dens miljøtekniske afdelingsleder samt byplanarkitekt samt i
maj 2013 med en gruppe indbudte lokalpolitikere fra Vordingborg kommune.
Gruppen gennemførte i 2011 en interviewundersøgelse med (principielt) alle
67 husstande, hvoraf 24 er helårsbeboelser – direkte interviews gennemførtes
dog kun med godt halvdelen af husstandene. Resten blev tjekket via BBR-registret og andenhåndsviden om forholdene.
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2011-undersøgelsen viste, at 80% af husstandene dengang var opvarmet med
en kombination af brænde og el. En del af brændeforbruget blev fremskaffet
lokalt ved egen arbejdsindsats og gav derfor meget billig varme. Centralvarme
med oliefyr var indlagt hos 20%, og disse anlæg var gennemsnitligt 15-21 år
gamle. Nogle få huse havde på det tidspunkt installeret supplerende luft-luftvarmepumper og to huse solpaneler til varmtvandsforsyning. Isoleringsstandarden var sådan, at det skønnedes, at husene på Nyord i gennemsnit brugte
10-12% mere energi end landsgennemsnittet.
Knap to år efter, den 23 maj 2013, kunne energiudvalget ved fremvisning for
de besøgende kommunalpolitikere vise 16 stk. luft-varmepumper installeret i
Nyord-huse (dvs. 20 % af husene), bl.a. inspireret af energikampagnen i projekt Nyord –hvad nu? Desuden er installeret et luft-til-vand anlæg. To husejere
har (måske som modspil til energiprojekterne), udskiftet gamle oliefyr til nye
af den kondenserende type. Jordvarmeanlæg er på vej til i første omgang 45 boliger, desværre lokaliseret i to områder helt modsat hinanden i landsbyen.
Et anlæg kan dog teknisk godt opbygges i adskilte sektioner, selv om det juridisk ejes og drives af samme selskab efter samme standarder.
For at muliggøre dette i en landsby med mange bittesmå grundstykker er et
jordvarme-laug, såkaldt brinelaug, under stiftelse. Juraen, dvs. alle nødvendige kontrakter med jordejere og kommune, som skal tillade passage og nedgravning af varmeslanger for at anlægget kan laves, er udformet i et samspil
mellem den øbo, som også er energikonsulent, Gøran Wilke og Horsens Fonden, hvorefter Horsens Fonden vil bruge Nyords anlæg som ”Case”. Aktuelt
gennemser øens store jordejer Naturstyrelsen kontraktudkastene for evt. bemærkninger, hvorefter der vil blive afsendt en egentlig ansøgning til Naturstyrelsen om brug af dens markarealer til jordslanger.
Blandt de andre spørgsmål, som energigruppen arbejdede med, var termofotografering, hurtigt internet, mulighed for fælles el-minibus eller delebiler til
den 14 km lange tur til Stege eller 42 km til Vordingborg, mulighed for solcellepaneler i haver eller på sekundære tagflader, vertikale vindmøller og solpaneler på havnen, pileanlæg til fremtidig spildevandsrensning samt
spørgsmålet om udstråling af den radioaktive gas radon fra jorden op i husene.
Termofotograferingen viste sig kun at interessere energigruppens egne medlemmer, trods det, at der var spenderet 12.000 kr på apparatet, og fotografering (men ikke fagmæssig tolkning af fotos) var gratis.
Internet-forbindelsen tegner til at kunne forbedres i samarbejde med firmaet 3,
der for en fordelagtig pris har tilbudt at opsætte en såkaldt repeater i en mast
på Nyord, hvorved dette selskabs signaler vil blive forstærket betragteligt.

26

NYORD – HVA’ NU?

Udstrålingen af den radioaktive gas radon fra moræneler og sten i jorden blev
undersøgt ved målinger af energigruppen i udvalgte huse, men viste sig heldigvis at være under den i 2008 skærpede grænseværdi på 100 bqr i Danmark.
Noget problem med radon kan altså ikke påvises på Nyord, selv om Møn og
Sydsjælland opviser kritiske værdier i miljøministeriets officielle radon-kortlægning fra 2001.
Hvad nåede energigruppen ikke?
Vi kom ikke ret langt med problemstillingen om, hvad kommunen kan gøre for
at imødekomme elproduktion f.eks. fra solpaneler. Manglende afklaring heraf
betød, at Nyord ikke nåede at komme med på den før 2013 gældende favorable
afregnings–ordning for el produceret af solceller. Vi har brug for kommunens
velvilje over for fælles anlæg, også aht jordvarmeanlæg og solopvarmet vand
til badeværelserne på havnen. Kommunens svar er indtil videre, at vi må lave
konkrete ansøgninger, så vil den se på, om de ansøgte anlæg kan indpasses,
så de ikke krænker byplanvedtægtens krav til tagbelægning og byens helhedspræg eller naturfredningen af markjorden. Kommunen vil efter erfaringer fra
Præstø, hvor der er utallige fredede huse og ”borgerkrig” mellem fredningsog andre interesser, ikke gå ind i nogen form for ændring af vedtægternes
formulering og dermed juridiske gyldighed. Der kan højst blive tale om fortolkninger af teksterne set ud fra konkrete ansøgninger.
Hvad skal der ske i
fremtiden?
Energiudvalget ville egentlig
ophøre med sit arbejde med
udløbet af Projekt Nyord –
hva’ nu? i 2013, men blev på
Foreningen Nyords generalforsamling 2013 opfordret
til at fortsætte som ”konsulent-gruppe” for beboerne.
Dette har udvalgsmedlemmerne accepteret.

En solfanger eller solpanel behøver ikke smadre det lokale særpræg, når
den som her bare er tag på en mindre sekundær bygning.
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Jordvarmeanlægget skal etableres, men der skal også komme flere forbrugere
med på linien, for at projektet kan lykkes i egentlig forstand. Potentialet er
der til installering i en række gamle gårde og huse og virksomheder, hvor gulvene er lige på jorden eller centralvarmesystemet nedslidt, og hvor store moderniseringer alligevel vil komme på tale. Det kan måske blive relevant at søge
om at udlægge jordvarmeslanger i søterritoriet på den ene side af havnen ud
til lidt forbi molehovedet, idet forbistrømmende vand tilfører uanede mængder
ny energi, der hele tiden kan tappes, udover at udlægning af sø-slanger er et
mindre teknisk projekt end nedgravning i mark- og landsbyjord.
En mulig fælles elbil drevet af solenergi kan også være et fremtidsprojekt sammen med solenergianlæg, både enkeltstående og fællesejede, som endnu ikke
er kommet et skridt nærmere. Et større fælles frysehus end det eksisterende
har også været drøftet.
Pilerensningsanlæg som spildevandsrensning er blevet tilladt i bl.a. Sprove
på Møn som alternativ til nedgravning af en rørledning for kloakvand til renseanlægget i Stege. Hvis kommunen på et tidspunkt, efter udmeldinger først
efter 2020, vil forlange egentlig rensning af spildevandet på Nyord – det løber
p.t. kun gennem septik- og trixtanke før udløb i strandkanten – så vil et pilerensningsanlæg være yderst relevant. Som reglerne er i 2013, kræver anlæg
af et landsby-pilerensningsanlæg en 70% tilslutning fra husstandene i en
landsby. Det skal der i så fald arbejdes på at opnå. Prisen bliver formentlig
udslagsgivende.
En neutral indstilling fandtes hos 30%, bl.a. begrundet i, at de ikke kunne
se, hvordan de selv skulle få råd eller kræfter til at gennemføre boligforbedringer eller andre livsstilsændringer, da de fleste af dem var pensionister.
Der var en skepsis over for projektet i omkring 10% af husstandene og modvilje i 5% af husstandene. Skeptikerne og modstanderne fandt, at bl.a. interessen for og spørgsmål om husstandenes varmeisolering, varmeinstallation og
forbrug mm. var andre uvedkommende og en form for indtrængen i privatsfæren. Det blev endda formuleret af enkelte, at de mange nye initiativer ødelagde det velkendte lokalsamfund, som det havde været hidtil. På det
afsluttende borgermøde var der andre, som sagde, at de nye initativer var virkelig nødvendige og velkomne.
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Om borgerdeltagelse – hvilken opbakning
har projektet?
Tanker om fravær af borgerdeltagelse
Laura Tolnov Clausen fra Roskilde Universitets Center deltog som forsker i Nationalpark-processen på Møn i 2004 og skrev ud fra sine undersøgelser en
Ph.D.-afhandling: ”At gribe muligheden for forandring”, indleveret på RUC
2011.
Den rapport har også adresse til deltagerprocessen i projekt Nyord –hvad nu?,
idet den prøver at klargøre, hvorfor der er en del lokale borgere, som ikke vil
deltage i sådanne projekter.
Hendes forskningsområde var: ”Spændingsfeltet mellem individ, samfund og
naturgrundlag i relation til temaet demokrati og naturforvaltning som samspil
mellem de direkte berørte borgere og myndighederne.”
Hendes forskning skal ses i lyset af, at politikere og myndigheder i de senere
år har formuleret ønsker om at få folk i de berørte lokalsamfund til at samarbejde med dem om bl.a. naturforvaltning. F.eks. skrev miljøminister Hans Chr
Schmidt og Miljøministeriet i 2002 om nationalpark-planerne, at ”Nationalpark-projekterne bygger på frivillighed og lokalt initiativ. Det lokale engagement er afgørende for indholdet af projekterne om naturbeskyttelse”.
”Kodeordet er medejerskab”
Laura Clausen skriver, at når myndighederne og politikere udtaler sig sådan,
så skyldes det bl.a. at de har en for-forståelse af lokalsamfund som ”naturlige
enheder” med allerede eksisterende sammenhængskraft.
Men dette er snarere ønskedrøm end virkelighed, viste projektet på Møn. Dels
er det uklart, hvad ”det lokale” er for noget og hvem, der skal tælles med. Og
hvis nu de lokale borgere ikke følger myndighedernes opfordring til at være
med f.eks til en naturplan, kan myndighederne så bare afskrive de lokale som
uinteresserede? Er det så en gyldig grund eller bare en nem begrundelse for
at gøre de ting, som myndigheden selv synes skal gøres, hen over hovedet på
de lokale?
Det gamle begreb om en fælles brugsret til en common, på dansk en fælled,
er kommet op som et ønske-begreb i den globale etnologiske forskning bl.a.
i forbindelse med spørgsmålet om de såkaldt oprindelige folks rettigheder.
Forskellige samfundsplanlæggere vil gerne have det i brug igen også i moderne
samfund.
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Men spørgsmålet er, om borgerne i et højt industrialiseret samfund reelt er i
stand til at samles om et fælles anliggende som naturbeskyttelse? Er natur et
fælles anliggende? Har borgerne i det hele taget (fælles) drømme om den foretrukne natur? spørger Laura Clausen
Hvis man ser på de borgerfællesskaber, som myndighederne nu gerne vil have
op at stå til at medvirke i landskabs- og naturplejen, så er spørgsmålet altså,
om de eksisterer som andet end legitimering for myndigheder og ildsjæle?
Nogle kritikere taler direkte om borgerdeltagelse (participation) som et nyt
tyranni. På Møn var de aktive deltagere i naturparkprojektet stort set kun
mænd over 50 år med faglig baggrund i naturforhold og –videnskab. Yngre
mænd og mænd uden denne faglighed samt børn og kvinder var fraværende i
processen. På Nyord deltog både kvinder og mænd, men der drejede sagen sig
heller ikke kun om natur, men mange forhold.
Tilbageholdenheden på Møn kan til dels skyldes, at der i naturforvaltningen
er reguleringer og faglige forhold, som gør deltagelse svær for almindelige
ikke-naturkyndige borgere. Ekspertkulturen ugyldiggør og nedslider den traditionelle erfaringskultur, som folk tidligere havde, påpeger Laura Clausen.
Folk mister dermed erfaringskulturens tryghed, og almindelige mennesker efterlades hyppigt desorienterede, og på den måde bliver de afhængige af ekspertsystemet, skriver hun.

Når naturen er indarbejdet i kroppen
Problemstillingen uddybes mere senere (s 426 ff ) i afhandlingen, hvor Laura
Clausen skriver om, hvor forskelligt folk oplever deres ”hverdagsnatur” fra
myndighedernes og politikernes ”politiske natur”.
Folks tilhørsforhold til landskabet er etableret gennem lang tids brug af landskabet som arbejdssted, trafikvej og fritidslandskab og derigennem er der opbygget et helt ”kropsligt forhold” til naturen. Denne ”følelse i kroppen” er
opstået af indlejrede erfaringer fra brugen af naturen, dvs man har arbejdet
med og i naturen, færdedes i den under jagt, skovture, træfældning, fiskeri,
og når man var ”på vej” eller dyrkede landbrug. Desuden skaber denne færden
en grundlæggende stedtilknytning – en ”Herfra min verden går”-følelse – en
identitetsfølelse.
Den følelse lider et tab, når landskabet opleves som overtaget af andre, dvs
af myndigheder og politikere samt initiativtagere såsom de store landbrugere
eller turismesektoren, der ser på naturen som formidlere af oplevelses-landskaber.
Hertil kommer, at de lokales egne private hensyn og anliggender kan spille
ind som en tvist mellem fællesskabsbehov og folks ”ret” til at bruge landskabet selv. Denne ret bliver samtidig stadig mere knyttet til ejendomsretten til
jorden, både den offentlige og private ejendomsret. De lokale beboere har i
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virkeligheden helt forskellig ”ret” til jorden, dvs naturen omkring dem. Når
der fra magtfulde myndigheder kommer nye ideer og udspil til brugen af den,
så kan en fælles følelse af afmagt over for systemet hos mange føre til en
slags kollektiv tilbagetrækning som ”beskyttelses-foranstaltning” og omsættes
i vrede og ønsker om at være i fred, skriver hun.
Laura Clausen ser dog også muligheder i oplevelsen af at være ”fælles imod
myndighederne”, idet dette kan føre til, at folk selv tager initiativer.
For at nå derhen, skal der måske i stedet for pludselige politiske initiativer
med borgermøder, arbejdsgrupper og fremtidsværksteder, som borgerne af forskellige grunde ikke kan identificere sig med, arbejdes med muligheder for
selvorganiseret handling. Dette vil måske kunne genopfinde en form for fælles
erfaringsgrundlag, ejerskab og ansvarsfølelse for stedet, som kan træde i stedet for individualisering og resignation over for deltagelse i den politiske offentlighed. Der er en kim til fællesskab heri, hvis de forskellige
modstandsformer kan finde hinanden i etablering af fælles anliggender, mener
hun.
Er det sådan en proces, der er gået i gang på Nyord?
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Hvad sker med projektet efter projektperioden?
Foreningen Nyord, som stod for oprettelsen af dette planprojekt, har ikke aktuelle ønsker om nye projekter.
De nye initiativer såsom Ø-kød selskabet og erhvervsforeningen skal opbygges,
så disse forehavender kan lykkes. Dette kan godt ses som projektets videreførelse og egentlige realisering. Projektet vil, hvis det lykkes, være kommet
igennem med vigtige dele af sit formål.
En del beboere, hvoraf de aktive i projektet tydeligt nok går igen i flere sammenhænge, trænger måske også til projektpause for rigtigt at se, hvad der er
sket. Som afsnittet om Nyords befolkningsmæssige og erhvervsmæssige forandring viser, ændres ø-samfundet meget og hurtigt i disse år, uanset dette
projekt.
En ændring, der ikke hidtil er omtalt og heller ikke er udsprunget af projektet,
er en gruppe lokale beboeres overtagelse af forpagtningen af øens kro Lollesgaard. Kroen blev oprettet i 1967 af Inger Lolle, den tidligere sognerådsformand Evald Lolles hustru på baggrund af bro-åbningen og den nyskabte
turist-tilstrømning. 1989-2007 drev Birgit Westergaard kroen, som i den tid
reelt repræsenterede tre helårs-arbejdspladser. De sidste fire år 2008-12 var
den forpagtet og drevet af kok Anja Hansen, der ikke var bosat på Nyord, men
på Møn. Nu er den igen i drift af Noorboere og tegner sig dermed for nogle
arbejdspladser besat af lokale folk.
Dette er en rigtig positiv udvikling, set med lokale ø-øjne.
Det bliver spændende at se, hvilke nye arbejdspladser og til hvilke kompetencer, der vil blive skabt på Nyord hen over de kommende år.
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Udkig
Projekt Nyord- hva’nu? er afsluttet og der er aflagt rapport for tilskudsgiverne.
Borgerne på Nyord har brugt mange kræfter på projektet og føler, at de stadig
er på vej. Nogle borgere har udtalt, at de har brug en pause; erfaringerne skal
sætte sig, før der tages nye initiativer. Andre vil gå videre med deres specielle
interesser, som f.x. et fælles jordvarmelaug.
Nyord og resten af Danmarks yderområder er udsat for hurtig forandring og
underlagt centraliseret styring. Derfor er det vigtigt at fokusere på stedernes
særlige potentialer og bruge dem til udvikle en fremtid på.
På Nyord vil øens natur og byens særlige kulturmiljø spille den centrale rolle
i forhold til den fremtidige udvikling. Nyord er på mange måder markant, unik
og bevaringsværdigt. Det er borgerne mere end før blevet bevidste om.
Nyords fremtid vil derfor blive bygget på fremme af naturens mangfoldighed
af naturtyper med rigt dyre- og planteliv, hvor også mennesket trives med friluftslivsinteresser og erhvervsudøvelse. Omlægning af øen til økologi med en
kombination af naturpleje med lokalproduktion kunne være en mulighed.
Byen Nyord skal bevare sit udseende samtidig med at husene kan vedligeholdes og energirenoveres, så Nyords energiforbrug nedsættes, og husene kan
anvendes af kommende generationer. Her skal der kreativ nytænkning til, også
fra administrationens side.
Nyord skal forblive en ø med et levende samfund af fastboende og fritidshusejere, der tilsammen skaber liv, arbejde og socialt samvær. Nyord vil derfor gå
efter bevarelse og skabelse af arbejdspladser, lokale serviceydelser, en god internetforbindelse og et levende foreningsliv, der værner om øens kvaliteter
fra havnen, natur og jagt, kirken og kulturhistorie, til forsamlingshus og energi
for livet.
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Tak til
Borgerprojektet på Nyord havde ikke kunne gennemføres uden hjælp og
rådgivning. Der lyder en stor tak til følgende personer/organisationer for deres
opbakning og medvirken under forløbet:
■ Energiklyngecenter Sjælland, ved Sara Edske Møller
■ SEAS NVE for sparring og lån af elmåler til måling af husstandenes
energiforbrug
■ RUC – ved professor Birger Steen Nielsen, Institut for Psykologi og
Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet samt ph.d. Laura Tolnov
Clausen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring,
Roskilde Universitet
■ Naturstyrelsen Storstrøm
■ Vordingborg Kommunes afdelinger for natur, miljø og teknik, samt
planafdeling
■ Horsens Fonden for vedtægtsgrundlag for jordvarmelaug
■ Jung Stadtkonzepte; uden deres input i ansøgningsfasen var projektet
slet ikke kommet i gang.
■ BOLIUS Videnscenter for lån af energitekniske fotos
■ Museum Empiregården i Stege for hjælp med historiske optagelser
■ Energifirmaet REX fra Roskilde, Næstved og Saxkøbing for opstilling
og fremvisning af energianlæg ved borgermøder og demonstrationer
på Nyord
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højere end landsbygaden. Denne gård,
Nordgade 7, er yderst
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er fredet.

VELJHHFU TlNBOLVOOFISF IWPSOlSNBOTLVMMF
TQSJOHFUJM&MMFSEFULVOOFWSFQlHSVOEBGFOT
TSMJHFMBOETLBC IWPSEZSLOJOHTKPSEFOMlOPHFO
MVOEFTBNMFUQlNPSOFCBLLFONFEEF¿BEF VPQ
EZSLFEFTUSBOEFOHFPNLSJOHTJH%FUWJEFTJLLF PH
NlTLFWBSEFSOFUPQ¿FSFHSVOEFUJMBUCMJWF IWPS
NBOWBS&OFOLFMUHlSEMJHHFSEPHVEFOGPSMBOETCZ
FO NFOEFOCMFWGSTU¿ZUUFUVEJ
7FELSPOHPETTBMHFUJWBS/ZPSETCOEFS
HlFUTBNNFOPHIBWEFPQLCUEFSFTHlSEFPHKPS
EFS%BKPSEFSOFCMFWVETLJGUFU PNLSJOH CMFW
HlSEFOF TPNPNUBMU JLLF¿ZUUFUVEGSBMBOETCZFO
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Nyords lodser holdt
øje med traﬁkken
i Stege Bugt. Det
var vigtigt hurtigt at
få øje på skibe, der
krævede lodsning.

STEGE BUGT
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Rapport fra gennemgang på Nyord den 10. maj
2013
Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug
Deltagere William Houman (Nyord Borgergruppe) og
Stig Andersen (Formand for Nyord Jagtforening).
Udgangspunkt
Nyord Jagtforeningen har rådighed over 0.5 ha jord i foreløbig 4 år. Nogle af arealerne ejes af NST
og skal derfor være økologisk. Andre arealer ejes af den lokale konventionelle landmand (Lars
Jørgensen). Der modtages ikke EB eller anden tilskud på de 0.5 ha, så der er frit spil.
Jagtforeningen har fået tilskud til frø (vildtblandinger) og vedplanter (tilladte arter er defineret af
NST). Vildtagre på NST’s areal er etableret økologisk, men udsåning må i fremtiden kun foretages
med økologiske frø.
Desuden har lokale beboere lejet areal til dyrkning af økologisk spelt og sennep til den lokale
produktion af specialiteter.
Jagtforeningen har i sensommeren 2012 udsået Trifoliums kyllingemix bestående af følgende
arter: Vintertriticale (vinterenårig), vinterraps (vinterenårig) og sandvikke (vinterenårig) på nogle
arealer. Det er alle arter, der spirer i sensommeren og er grønne vinteren over. ABH kommentar:
Forstår ikke helt hvordan det giver insektføde til agerhønekyllinger i juni måned.
På andre arealer er der i forsommeren 2012 udsået Trifoliums flerårige vinterdækkemix bestående
af følgende arter: Honningurt (sommerenårig), quinoa (sommerenårig), kommen (toårig urt –
forsommer spirer), cikorie (flerårig med roset det første år), fodermarvkål (1-2 år), stubturnips
(Tyfon) (1-2 årig), hvid stenkløver (vinterenårig) og hvidkløver (flerårig). Bortset fra honningurt, der
er enårig, er det arter, der spirer frem om forsommeren, overvinter og blomstrer andet år. Cikorie
og hvidkløver er flerårig. Selv om der er tale om en færdigblanding, bar alle områder præg af en 23-deling med dominans af forskellige arter fra blandingen.
Forslag til hvordan den skal holdes. Areal med enårige pløjes og tilsås igen. Arealerne med
vinterdækning slås i foråret og isås supplerende arter næste forår. Honningurt var spiret fra ’spild’
frø.
Jagtforeningen har desuden opkøbt en engparcel og opsat 2 dobbelthegn på engparcellen (som
det var kulturen tidligere).
Nyord Græsningsselskab har en flok Angus kvæg, som afgræsser højbund ved det nye
naturcenter og om vinteren og om sommeren engområder. Dyrene passerer stien mod øst mellem
byen og landevejen for at komme fra vintermark til sommerengene. Der er tre led på denne
strækning. Vinterfoderet dyrkes økologisk på højbund på permanent græsarealer, som ikke
længere lægges om.
Gennemgang (numre og bogstaver henviser til kortet)
1. Poplerne langs stien mod øst (mellem eng og højbund) er ikke alle stynede endnu.
Styning bør prioriteres høj af hensyn til engenes fugleliv. Styningen kan evt. udføres for eksterne
midler, der kan søges (Jagttegnsmidler f.eks.).
Når træerne er stynet kan genvækst (beskæres hvert andet år) anvendes til risgærde, som vi
foreslår placeret mellem grøft og vintergræsningsmarken. Elhegnet skal flyttes lidt. Risgærdet
bygges ved at bruge de tykkeste af grene som 2 rækker støtter og at fylde mellemrummet op med
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grene. Efterhånden som risgærdet nedbrydes fyldes ovenpå med grene og stolper suppleres
jævnligt.
Der kan tyndes ud i øvrige træer og buske langs stien. Dog bevares gamle hyld – også til glæde
for judasøre. Desuden sikres evt. gamle stød til naturligt henfald.
2. Grøften mellem sti og vintergræsningsmark (a) har en del døde stød efter beskæring af pil.
Grøften har vand en del af året, men er ved at vokse til og bliver i sommerhalvåret skygget af land
vegetation.
Grøften bør renses op, så der kommer solbeskinnet vand til padder. Grøfterne indeholder gamle
stød.
PS. Nogle af de gamle stød bevares til insekterne og padder. Øvrige stød udlægges på de
fugtigste steder i ’lunden med tidligere gammelt affald’. Dette affald er netop renset op. Der vil
stadig være skygge og plads til kvæget i lunden på en varm solskinsdag.
Grøftekanterne vedligeholdes pt. med varierende grad af slåning eller ingen slåning. PS. Hvis
vejen udgør en selvstændig matrikel skal der over en skrænt være 63 cm plant areal (vejalen). Et
par af vejene er selvstændige matrikler.
Grøftekantvedligeholdelse langs stien kan enten være en tidlig slåning (når vild kørvel er i fuldt flor)
eller ved i nogle få dage at lade kvæget afgræsses den strækning, der kan spærres med tråd i
begge ender. Husk vand til dyrene. Lodden dueurt på engsiden efterlades uslået for variationens
skyld og for andre arter tilknyttet dueurten.
3. Grøftekantskrænterne ved Ulvshalevejj og ved grusvejen til kirkegården (4) er de mest artsrige
på øen. Her er planter tilhørende overdrev på vejenes nordside.
Disse to vejstykkers syd-eksponerede skråninger (vejens nordside) bør slås tidligt, dvs. når vild
kørvel blomstrer. Dette for at hæmme de mest konkurrencestærke græsser og urter og fremme de
mindre konkurrencestærke plantearter og varmeelskende insekter. Hvis det af trafikale hensyn er
nødvendigt slås de også sensommer.
5. Grøften langs engen, men nord for landevejen inkl. engstykket (trykvandseng) er stærkt påvirket
af afskårne grene, der har ventet på flisning.
Grøften bør renses op, så der kommer solbeskinnet vand til padder, og materiale fjernes ligeledes
fra engen. PS. Ved næste beskæring bør grene til flisning lægges nærmere fangfolden.
6. Der forekommer et stengærde langs stiens vestside både nord og syd for Ulvshalevej.
Stengærdet nord for vejen er meget synligt indtil stor nælde vokser op og dækker det. Syd for
landevejen er stengærdet og rester af det er mindre synligt. Det skyldes for en stor del
overvoksning med brombær. Længst mod nord (af den sydlige del) er stengærdet delvist
overvokset af bukkehorn. Med tiden må det forventes, at bombær breder sig på bekostning af
bukketorn.
Brombærrene bør bekæmpes. Det er svært, men kan gøres. Engangsindgrebet består i rydning
med buskrydning af gamle skud + afbrænding af disse på stedet vinter/tidlig forår. Herefter skal der
gennem flere år buskryddes så snart, der kommer nye skud. Det kræver en fortsat indsats.
For at stengærdet bliver synligt også om sommeren, skal vegetationen foran stenene f.ek. stor
nælde slås – første gang når vild kørvel blomstrer
Det anbefales, at Bukketorn kun beskæres i den udstrækning den skyder op foran stengærdet.
Bukketorn hører til på kystnære diger.
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Område A (økologisk?): Areal syd for søen ved kirkegården udsået med vinterdækmix i 2012.
Synligt var i maj 2013 tre områder: Cikorie ved vejen, stenkløver i midten samt alm. kvik nærmest
hegnet ved søen. Området er primært for rådyr, hare og fasan.
Forslag forsommer 2013: Efterså cikorie området med de 1-2 årige urter, hvis det er muligt at få
økologiske frø i 2013. Lad stenkløver-området være. Slå kvik-området med mellemrum for at få
friske skud.
Område B (økologisk ?): Areal vest for søen ved kirkegården var udsået med vinterdækmix.
Synligt var i maj 2013 tre områder: Honningurt selvsået mod kirkegården, cikorie i midten og
stenkløver mod nord.
Forslag forsommer 2013: Jordbearbejdning og nysåning af honningurtområdet. Efterså cikorie
området med de 1-2 årige urter, hvis det er muligt at få økologiske frø i 2013. Lad stenkløverområdet være.
Område C. Kærene ved Troldebanke: Køerne græsser ikke i kæret pga. meget fugtige forhold
nogle steder (trykvand) og gamle skud af tagrør.
Kun hvis tagrørene slås, så de visne skud fjernes kan der komme gang i græsningen. Slåningen
kan foregå med en såkaldt ’pistemaskine’, der knuser rørene. Det har der været gode erfaringer
med på Fyn.
Område D (økologisk?): Området ligger som en bræmme langs ustynede popler mm. og består af
en udsået vildtstribe. Området grænser op til en økologisk græsmark og en konventionel kornmark.
Det foreslås, at poplerne stynes, at større træer fældes (tykke stammer skæres i en vis højde og
efterlades som stående dødt ved eller tykke stammer efterlades som liggende dødt ved – begge til
naturlig henfald).
Sydsiden af hegnet kan suppleres med plantning af arter som alm. røn, hvidtjørn og kræge (mindre
træer og et beboerønske). De er alle små træer og kan beskæres.
Forslag: Da der i området mangler sort jord og kornmarkens vilde urter til fugleføde, foreslås det at
lave en barjordsstribe langs hegnet (1-2 m alt afh. af redskaber) og at lave en 50’er kornmark i den
resterende del af bræmmen til agerhøne.
E. Økologisk speltmark: Af vilde planter i kornmarken blev noteret: kamille sp. (sandsynligvis ssp.
maritima, da den var nedliggende og noget forveddet ved basis), alm. tvetand, fuglegræs,
storkronet ærenpris, ager-stedmodersblomst, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod – alle arter med god
eller rimelig understøtning af markvildt. Gæs havde tydeligvis fourageret der.
F. Græssti mellem to konventionelle kornmarker (pt. vårsæd). Stien slås og er offentlig tilgængelig.
Stien fungerer i forhold til naturen som permanent græs med mælkebøtte, tusindfryd, lancet
vejbred. Her græsser gæs mv.
Område G (konventionel). Området består af et lille markskel med bræmmer med vildtudsåninger
(vinterdækmix) på begge sider. Rækkefølgen af synligt dominerende arter er konventionel
kornmark - honningurt/ vinterraps/ marvkål – cikorie – markskel – cikorie - honningurt/ vinterraps/
marvkål - konventionel mark. Markskellet var lidt forsømt.
I dette område ved de konventionelle marker mangler vilde kornmarksplanter med tilførende
insektfauna. Forslag: Det foreslås derfor, på den ene side af markskel at udlægge 50’er kornmark
langs med en barjordsstribe mod den konventionelle mark. Den anden side beholdes med
vinterdækmix. Det bør overvejes om markskellet kan forbedres med udsåning af tuedannede
græsarter, der anvendes til insektvolde (rottehale, fløjlsgræs og hundegræs).
Område H (økologisk). Arealet består af selvgroet vegetation omkring et nyt vandhul og en
vildtager, der grænser op til konventionel kornmark. Vandhullet er etableret på tværs af to tidligere
marker (forskellig forhistorie) adskilt af markskel. Den vestlige mark er nu økologisk vedvarende
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græsmark, hvor der tages slæt. Søen er endnu ikke på Miljøportalen registreret som §3-sø, men
det vil den blive. Der skal derfor være 10 m randzone (målt fra plan kant), hvor der ikke må
jordbearbejdes, omkring vandhullet. Agertidsel forekom i stor mængde i noget af området. Der var
mange sanglærker med interesse for vegetationen omkring vandhullet.
Forslag: Det foreslås at der udlægges en barjordsstribe yderst mod den konventionelle mark til
glæde for sanglærke. Det foreslås at se tiden an for at se hvad der indvandrer i det permanente
område omkring vandhullet. Da der er sanglærker i området kan det ikke slås i forsommeren. Det
anbefales derfor, at slå størstedelen af området – men især områder med højtvoksende urter –
midtsommer (evt. 2 gange), når sanglærken er færdig med at yngle, så der er kort græs næste
forår.
I vildtbræmmerne fortsættes som hidtil. Her vil bar jord og en åben vegetation også være til gavn
for sanglærke.
Område I (økologisk):
Området består længst inde ved vandhullet af agertidsel, dernæst slået græs – langt græs – slået
græs.
Forslag: Det anbefales at så området med agertidsel om og at fortsætte med variation af slået og
langt græs.
Område J (økologisk). Området er frahegnet med vildthegn, idet det er målet at plante lave buske
ud til skjul for rådyr. I den vestligste del er der ryddet tagrør og fræset. Tagrør er på vej op igen.
Området er vådt. På gamle kort ses en drængrøft, der udmunder på dette sted. Der var tydeligvis
gravet et afløb fra området til stranden.
Forslag: Det foreslås at restaurere det våde område til et fladvandet, jævnt skrånende temporært
vådområde med mudder til fuglene. Den resterende del af tagrørene ud mod kysten fjernes og
afløbet fra området dækkes til. Vildthegnet skal nok rykkes lidt længere ud mod stranden. Ny
fremvækst af tagrør slås med le/buskrydder i maj (mens tagrørsskuddene er sprøde og op til ca.
50 cm høje)
Området, der ønskes tilplantet til en lund flyttes så langt mod øst i det hegnede område som muligt
af hensyn til at holde området ved vådområdet åbent for fuglene.
Inden og uden for område G fandt vi en del gul frøstjerne (i græsmark) samt et enkelt sted
tandbæger (i hegnet).
Område K (økologisk) består af et vådområde med temporær vandflade. Området er saltpåvirket,
idet der vokser strandkogleaks.
Forslag: Det foreslås at øge området med fri vandflade og våd bund til gæs, viber og andre
vadefugle ved at skrabe overfladejord af mod marken. Jorden fordeles jævnt på marken.
Område L (økologisk). Vildtbræmme i kanten af økologisk vedvarede græsmark til slæt. Området
består af følgende: Dige – strandsvingel tuegræs område – vinterdækmix (cikorie/enårige
urter/hvid kløver) - slætmark.
Forslag: Det foreslås at konvertere vinterdækmix til en 50’er vårsædskornmark evt. med en
barjordsstribe yderst mod marken, alt sammen for at forøge insekt fødegrundlag
agerhønekyllinger. Strandsvingel giver en vis vinterdække. Dertil kommer strårester fra
kornmarken.

50’er kornmark med vårkorn eller vårkorn med isåning af blomsterblanding
Arter der tilgodeses: Giver bl.a. føde (animalsk) til agerhønekyllinger i juni:
Tiltag: Kornmark med en reduceret udsædsmængde, udsået med enten 25 % eller 50 % af normal
udsædsmængde i f.eks. havre, byg og vårhvede. (ligner 50’er kornmark). Ugødsket, så tilsæt lidt
hvid kløver.
Hvor mængden af vilde planter (ukrudt) er begrænset, kan der etableres med isåning af enårige
arter som fodervikke, blodkløver, raps, hjulkrone, boghvede, kommen og persille.
Målet er at kornmarken er så åben, at der komme sol til jordbunden, så insekter på planterne trives
i varmen.

4

Natur- og vildtpleje på Nyord
Nyord Jagtforenings rapport 2013 v formanden Stig Andersen.
På Nyord vil vi gerne træde et skridt tilbage i tiden – væk fra den moderne landbrugsdrift med store
maskiner, kunstgødning store marker etc. Tilbage til mindre marker, med god mulighed for et
naturligt sædskifte. Bevare det åbne lodslandskab. Bevare og forbedre Nyords enge i forhold til
fugleliv. Bevare øen som levende samfund for borgerne og skabe arbejdspladser inden for
lokalproduktion samt forbedre naturområder for dyr, planter og for fritidsinteresser til gavn for både
lokalbefolkningen og turister.
Ejerskab til jord
På Nyord er der få store jordejere og enkelte små lokale lodsejere. De store jordejere er
Fugleværnsfonden (Nyord Enge), Naturstyrelsen (Nyord Enge og Nyord Højjord) samt proprietær
Lars Jørgensen, Møn, som også forpagter de små lokale lodsejeres højjord. Engene er økologiske.
Naturstyrelsens højjord er økologisk og anvendes til høslæt til vinterfodring af Nyord Ø-Køds
besætning(borgerejet almennyttigt selskab) på Naturstyrelsens naturcenter Hyldevang. En mindre
del af Naturstyrelsens højjord er forpagtet af lokale borgere og anvendes til lokalproduktion af
sennep og korn. Den øvrige højjord er ikke økologisk og dyrkes absolut monokulturelt, dvs. enten
korn eller raps over det hele. Der bliver sprøjtet, og det arbejder imod en ønsket mangfoldighed.
Målsætning: Økologi og balance mellem natur- og jagtinteresser (Jagtforeningen går ind for
naturplejen på Nyord)
Borgerne på Nyord ønsker at få ejerskab – eller i det mindste brugsret – til højjorden eller dele af
den. Målsætningen med det er at – udover øget adkomst til medindflydelse på øens udvikling – at al
højjord bliver økologisk omlagt primært til gavn for biodiversiteten i kraft af sædskifte m.m., men
også for at give mulighed for at genskabe tidligere markstrukturer i opdelte, mindre marker. Hertil
kommer ønsket om at udvide lokalproduktionen mhp. skabelse af arbejdspladser.
Økologisk omlægning er kodeordet for en bedre balance mellem natur- og jagtinteresser på øen, til
skabelse af en rigere og mangfoldig natur til glæde for borgere og besøgende.
Både jagt, naturen og lokalproduktionen vil drage nytte af omlægningen til økologi. Når vi taler
omlægning til økologi på Nyord, så er det med det bevidste valg for øje, ikke at drive økologisk
monokultur, men at bruge økologien som nøgle til øget artsrigdom/biodiversitet. Dette vil i sidste
ende medføre bedre livskvalitet for øens beboere og ikke mindst spændende oplevelser indenfor en
grøn turisme.

Naturstyrelsen har et tæt samarbejde med Nyord Jagtforening om natur- og vildtpleje på såvel
højjord som enge. Jagtforeningen varetager plejeopgaver og har samtidig fået retten til jagt på
Naturstyrelsens jord. På den ikke økologiske jord har Jagtforeningen lejet sig til retten til jagt.
Herved styrer Jagtforeningen al jagt på øen. Der vinterfodres og der sker en begrænset afbalanceret
jagt, som holder bestand af harer, råvildt o.a. i balance.
Der er af Naturstyrelsen genskabt en sø som passes af Jagtforeningen, der ligeledes planter, sår,
rydder høje træer, styner og renser op. Der er sket udsætning af agerhøns, der er blevet anlagt
markstriber med forskellige planter, som f.x. honningurt.
Jagtforeningen har forestået bl.a. fældning poplerne og stynet træerne ved nordengene, uddybet den
nye sø ved Vesternæs. Desuden har foreningen anlagt dobbelthegn på engene og vil sætte endnu
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flere. Disse dobbelthegn skaber skjul og læ for fugle og dyr. I gamle dele var engene delt på den
måde, da der var flere ejere. I dag er der sammenhængende store områder, uden disse skjul, hvor alt
trampes ned. I disse skjul kan kvæg ikke komme ind og græsse – og der vil opstår små refugier for
plante- og dyrelivet.
Jagtforeningen har en aftale med NST om pasning af f.x. markskuret, Hyldevang etc. Foreningen
må så jage på Naturstyrelsen arealer.
Der indledes også samarbejde nu mellem Jagtforeningen og Fugleværnsfonden om styning af
træerne ved randen mellem enge og højjord med det formål at overvinde barrierer mellem de
forskellige interessegrupper i forhold til Nyords natur.
Jagt er ikke tilladt på sydengene og ikke på Fugleværnsfondens arealer. Jagt foregår om
aftenen/morgentræk på nordengene uden for Fugleværnsfondens arealer samt langs bræmmerne ved
nordsiden mod Vesternæs.
Efter broen kom, kom ræven til Nyord og siden har jagtforeningen haft en vigtig opgave i at skyde
ræve. I de seneste år er der blevet skudt 50 ræve – i dag er rævebestanden under god kontrol.
Jagtforeningen lejer sig ind på Lars Jørgensens marker til jagtformål.
Om jagt- og vildtpleje
Hvis borgerne på Nyord ejer den samlede jord, så skal den helst bearbejdes efter ét samlet koncept.
Jagten handler netop ikke om ”kun at slå ihjel” – det handler lige så meget om interesse i en levende
natur. I jagtsammenhæng vil man gå efter, at der sker nogle spændende ting. Der er i virkeligheden
en ret begrænset og kontrolleret jagt. Dette betyder, at der ikke skydes uhæmmet eller formålsløst,
men der tages bestik af vind og vejr.
Kragebestanden skal holdes nede, da de er til skade for ynglefuglene. Der er en temmelig stor
bestand af ynglende duer på øen. Den skal også reguleres, da de også spiser af det korn, som er lagt
ud til råvildt, harer, fasaner og agerhøns.
Der jages ænder og gæs på Nordengene, gæs på højjorden, råvildt, harer, fasaner. På Nyord findes
en meget sund bestand af harer. Jo mere vi kan have af økologisk jord, jo flere harer vil der komme.
Et problem for bestanden kan være, at de risikerer at blive fanget inde på områder, hvor der
forekommer oversvømmelser.
Råvildt bestanden er faldet fra 30 dyr til 10 – de er lidt svære at tælle. Det kan skyldes påkørsel
eller sygdom. Jagtforeningen går ud fra, at der kan være plads til ca. 20 dyr på Nyord.
Det er meget vigtigt at holde bestanden på begrænset antal, da de ellers formerer sig hurtigt, og der
opstår sygdom.
Bestanden af ænder er gået drastisk tilbage – det kan skyldes uhensigtsmæssig drift af engene. Ca.
100 fasaner sættes ud hvert år. Agerhønsene blev sat ud i sommer 2012, og det ser p.t. ud til, at de
har klaret sig igennem vinteren.
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Gæs og skarver er havørnens bytte. Falkene, duehøg, rørhøg og spurvehøg jagter ved at slå byttet i
luften. Det kan f.x. være duer. Ugler findes rundt om kirkegården. En mosehornugle sidder gerne
på pælen langs vejen.
Fiske- og silkehejre ses på engene.
I forhold til mange andre naturområder er Nyord faktisk et meget ”crowded” sted – med mange
turister, biler på landevejen etc. Men det har ingen dårlig indflydelse på jagten. Faktisk fungerer det
ret godt at tilgodese og forene de mange forskellige naturinteresser på Nyord.

Ønsker for NATURGENOPRETNINGS projekter
Stengærdet ”under grøfterne” med vandgrøft – naturlig og meget flot indhegning
• Vandgrøft skal renses op, så vandet kan løb frit igennem
• Stengærdet burde afdækkes
• Godt levested for visse dyre- og plantearter
• Godt oplevelsessted for publikum mht. dyre- og planteliv
• Smukt udseende med naturlig afgrænsning mellem byrum og engene
• Skabe rindende vand og udløb til engene
Rigkær – kalkudvasket undergrund
• Beliggende for enden af kirkegården – trænger til pleje/oprensning
• Her vil der kunne vokse brøndkarse mm
• Orkideer (genvækst)
• Vildtet vil have skjul her
Ællingekæret
• vandhullet reetableres
• herfra vil man kunne se ænder i solnedgang fra Møllestangen (det gamle lodsudkig)
Rørskov - Sivbevoksning – bevares nogle stede
•
•
•

Vi har traditionelt haft to typer rørskov på Nyord. Den helt tætte, som næsten ikke findes
mere, samt den åbne rørskov
Ønske om genskabelse af begge slags sivbevoksning
Vigtigt at bevare sivbevoksningen som skjulested for vildt

Markskel
• markskel må ikke være på vestsiden af øen, da der historisk har skullet være frit udkig til
lodserne (fredning)
• reetableres mellem de nye, mindre marker til vilde bær, nødder etc.
• til gavn for dyre- og planteliv
Troldbankerne
• Skrænter på norsiden af højjorden. De blev slået i gamle dage med le. I dag er det et ægte
vildnis. Det ønskes bevaret for dyrene. Der er dog et lille hjørne med ”kildevæld”, som bør
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fritlægges og slås, da der tidligere har været en utrolig rig flora her. Der ønskes genetableret
naturlige miljøer for flora: Abeblomst, tjærenellike, sannikel, trevlekrone, slangetunge.
Langsøen
• På sigt kan Langsøen omdannes til rørskovsområde og dermed som naturlig….
Formidling
Tilgængelighed skabes på forskellig vis. Ikke alle steder skal alle færdes. Men der vil opstå nye
spændende oplevelser. F.x. kan man sidde ved lodsmuseet Møllestangen og nyde solnedgangen
med udsigt og Ællingekæret, hvor ænder og råvildt vil holde til om aftenen.
Man vil kunne gå en spadseretur ”under grøfterne” og se på stengærdet med rindende vand, planter
og dyr. Madpakken kan nydes i markskuret, fuglelivet observeres ved Fugletårent ved landevejen
og Hyldevang Naturcenter. Der er flere muligheder for at gå en kulturmiljø- eller naturtur på Nyord.
Der er fin mulighed for overnatning i det frie på Hyldevang Naturcenter samt at der er aldeles gode
muligheder for ”ude-skole” aktiviteter med udgangspunkt fra Hyldevang Naturcenter.
Vi ønsker ikke at oprette deciderede ”jagtstier” eller ”udkiksposter” – men vil bevare øen med
oplevelser der er baseret på autenticitet, d.v.s. videreudvikle de elementer, som allerede findes i
dag.
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Projekt Nyord – hvad nu?

Naturen på Nyords højjord
Rapport fra projektets naturgruppe v William & Ellen Houman
Når der tales om Nyord som et naturområde, er det med fuld ret strandengene og
det enestående fugleliv, der som regel bliver fremhævet, fordi det er en enestående
lokalitet i Østdanmark.
Nyord er endnu mere end strandengene; det er morænebakken med agerjorden og
det er landsbyen med en meget nærværende natur og også havet omkring øen er en
del af Nyords natur.
Naturen på morænebakken.
Indenfor et meget begrænset areal byder morænebakken på mange varianter af den
natur, der er knyttet til næringsrig jord.
Bakken har en tør, sydvendt skråning, en skygget nordvendt skråning med
vandudsivning, en lavere afgrænsning mod strandengene mod sydøst og til sidst de
stejle lerskrænter mod vest.
Oppe på bakken er der vandhuller og mulighed for variation i markskel og
vejkanter.
Mange af disse biotoper kræver pleje for at give en bedre, naturlig diversitet, og
plejeplanerne for Nyord har taget højde for nogle af disse naturtyper.
Den dyrkede jord er derimod i dag præget af monokultur og med en meget
begrænset diversitet. Agerjorden er de fleste steder næsten ren mineraljord uden
nogen nævneværdig mikrofauna.
Vejkanter, markskel og randzonen mod strandengene er domineret at artsfattige,
skyggende vegetationstyper der opretholdes af næringstofudsivningen fra den
dyrkede jord.
Nogle grundlæggende principper.
Der er forskellige grundlæggende holdninger til naturens brug og beskyttelse.
Den historiske natur: Naturens tilstand og forudsætninger 1950 må være målet.
Beboernes natur: Vores adgang og brug af naturen, er det altafgørende
Diversiteten: Et højt antal af forskellige arter er et mål i sig selv.
Sammenhæng med naboerne: Nyords natur har stort set kun betydning set i en
større sammenhæng med nabo- naturområderne
Jagt: Gode levevilkår for jagtbart vildt er målet

Agerdyrkning: Et godt udbytte og god indtægt af jorden er målet
Engfugle: Ynglesucces for truede strandengsfugle er hovedmålet
Der er mange forventninger til Nyords natur, og målet må være at få dem alle til at
spille sammen. De lyder som om, at der skal indgås kompromisser på bekostning af
naturværdierne. Vi mener tværtimod, at vi vil opnå ejerskab, forståelse og omsorg
for naturen, hvis vi tænker alle de nævnte forventninger ind i den fremtidige
naturpleje.
De enkelte biotoper.
Markskellene: Nogle af markskellene er nu retableret i fuld bredde, og det er vigtigt
for diversiteten (planter, fugle, insekter, padder), at skellene bliver plejet korrekt.
For at få det bedste resultat må det være nødvendigt at få en fagligt opdateret
vejledning.
Nogle markskel er stadig ikke retableret. Både af hensyn til det historiske, men også
som faunakorridorer, ville det være betydningsfuldt at retablere de sidste markskel.
Faglig assistance til korrekt pleje.
Retablering af sidste markskel.
Stensætninger og grøfter: Langs morænebakkens øst- og sydøstside er der opsat en
stensætning for at holde på jorden og for i sin tid at holde de græssende dyr ude fra
markerne. I dag er stensætningerne helt overgroede og delvist sammenstyrtede.
Hvis stensætningerne var soleksponerede, ville de være et godt levested for firben,
og i hulhederne kunne der være gode overvintringsmuligheder.
Foran stensætningerne er der udgravet en grøft, der dels tjente som afvanding, men
også forhindrede kvæget i at komme op over stensætningen. I dag er grøften fyldt
med stillestående vand og nogle steder skredet sammen.
Opretning og frilægning af stensætninger
Oprensning af grøfterne.
Rigkær på øens nordside: Den naturlige afvanding af morænebakken sker gennem
et begrænset område på nordsiden af bakken og danner et rigkær. Tidligere var der
en meget artsrig vegetation, men tilvoksning og opstuvning af vand har i de senere
år givet området præg af sump.
I en del af rigkæret er stor bjørneklo dominerende, og det kræver mange års
vedholdende arbejde at udrydde eller i det mindste begrænse arten.
På en lille lokalitet lidt længere mod vest er der et rigkær med en gradvis overgang
fra ferskt til saltpåvirket vegetation.

Rigkærene er nævnt i plejeplanerne, og vil derfor få den bedst mulige pleje i
fremtiden. Måske er det forannævnte, lille rigkær ikke omfattet af plejeplanerne. I
givet fald vil vi opfordre til, at det sker.
For 30 år siden hørte vi flodsangeren synge i nogle buske ovenfor rigkæret. Tænk,
hvis vi igen kunne få den oplevelse. Nattergalen er en fast gæst i pilekrattet midt i
rigkæret – dens sang er en af de naturoplevelser, ”almindelige” mennesker sætter
allerhøjest.
Pleje ifølge plejeplanerne
Også pleje af det lille rigkær mod vest.
Fastlægge en politik for invasive plantearterarter
Tillade krat og enkeltstående buske i rigkæret.

Morænebakkens nordside: På øens nordkyst løber markjorden jævnt over i en smal
eng med en smal bræmme med tagrør.
Tidligere var der stedvis afgræsning af engen, og tagrørsbevoksningen var så
lysåben, at der var mulighed for en temmelig artsrig vegetation. I dag er engen
domineret af en massiv staudevegetation, undtagen, hvor den opskyllede tang
kvæler al vegetation.
På et endnu begrænset areal har der i de senere år bredt sig en bevoksning af rød
hestehov. Arten har ikke tidligere vokset på Nyord, og nu kan den udvikle sig til at
blive invasiv. Man kunne forestille sig, at man søgte at udrydde arten på Nyord –
eller skal man bare observere?
Begrænse næringstofudsivning til randzonen mod nord.
Fastlægge en politik omkring invasive plantearter.
Vejkanter: I dag er vejkanterne underlagt almindelig kommunal slåning. Biotopen
har udviklet sig til en næringsrig staudevegetation med kun få plantearter og en
begrænset insektfauna.
Ved at ændre tidspunkterne for slåning, og måske fjerne det afhøstede materiale
efter vejring, kunne der være mulighed for at genskabe tidligere fremherskende
lysåbne, artsrige vejkanter med udklækningsmuligheder for insekter.
Plejen af vejkanterne kunne ske uafhængigt af den kommunale rutine, men skulle
fastlægges med solid faglig assistance.
Slåning af vejkanter med det formål at genskabe en lysåben, insektvenlig vegetation.
Faglig vejledning.

Søerne: I dag er der tre søer med (som regel) vand også om sommeren. De to gamle
søer ligger umiddelbart ved Nyord by og ved kirkegården. Den nyetablerede sø
ligger ved Vesternæs.
De to gamle søer er fremragende levesteder for frøer, og var også tidligere
ynglested for skrubtudse og grønbroget tudse. I dag er der en mængde grønne
frøer i de to søer, men tudserne er gået meget tilbage i de seneste år. Der må kunne
skabes vilkår for, at tudserne igen kan blive almindelige på Nyord.
Den nye sø ved Vesternæs må ikke vokse til med dunhammer eller andre
dominerende planter, men skal holdes lysåben til gavn for padderne.
I søen ved Nyord by er der stadig en vegetation af dyndurt. Antallet af arter svinger
fra år til år. Arten er afhængig af optrådt søbund, og i de senere år har der ikke
været trampende kreaturer i søen. Derfor kan vi frygte, at dyndurten ikke mere vil
findes på Nyord
Endnu en sø ville styrke oplevelsen af Nyord natur: I det tidligere Ællingkær vest for
byen kan der genskabes en lille sø i et område med vedvarende græs. Søen ville
ligge smukt og samtidig give padderne et nyt levested.
Tiltag, der kan gavne tudserne
Pleje af Vesternæssøen, så den bevares som lysåben  faglig bistand
Optrampning til gavn for dyndurten.
Retablering af Ællingekæret
Agerjorden: I dag dyrkes en stor del af agerjorden traditionelt på store, samlede
arealer med kun få forskellige afgrøder. Gødskning sker med uorganisk gødning og
der tilføres ikke organisk materiale.
Denne driftsform har medført, at jordbunden er mineraliseret med en meget ringe
mikrofauna og med en nedsat evne til at tilbageholde næringsstofferne.
På Naturstyrelsens arealer er der enten udlagt vedvarende græs eller også dyrkes
jorden med et sædskifte og efterafgrøde, der nedpløjes. På disse arealer er der
ganske langsomt ved at ske en forbedring af jordkvaliteten.
De store, sammenhængende arealer med byg giver kun ringe mulighed for et
varieret dyreliv.
For at forbedre diversiteten i dyrkningsjorden og på dyrkningsarealerne kan man
indføre et sædskifte, der er tilrettelagt, så der også tages hensyn til naturen udover
de økonomiske hensyn. Allerbedst vil dette kunne ske ved at omlægge agerjorden
til økologisk drift.
For at skaffe gødning til afgrøderne og for at forbedre jordkvaliteten er det en
forudsætning, at der kan skaffes økologisk staldgødning. Det vil være væsentligt

lettere at planlægge et bæredygtigt sædskifte, hvis hele øens dyrkningsareal og
dyrehold kan indarbejdes.
Der skal også planlægges med vintergrønne marker og med mindre arealer med
specialafgrøder. Der bør skaffes mulighed for lærkeøer og der skal tages hensyn til
ubrudte markskel.
Omlægning til økologisk drift med hensyntagende sædskifte i samspil med øens kvæghold.
Faglig rådgivning
Opsamling:
Hvis de nævnte mål bliver opfyldt - forhåbentlig ved hjælp af de foreslåede tiltag vil naturen på Nyord få en karakter, der tilgodeser de ønsker og holdninger, der er
nævnt i indledningen:
-

-

Diversiteten vil blive mærkbart forbedret.
Arealerne vil fremtræde mere historisk autentisk
Nyords natur vil bidrage bedre til de omgivende, store naturområder
Vilkårene for det jagtbare vildt bliver forbedret
Udbyttet af de dyrkede arealer vil givetvis falde, men kvaliteten og
muligheden for at sælge til bedre priser i sammenhæng med lokal produktion
vil blive væsentlig bedre.
Hvis planlægningen og udførelsen af naturplejen i væsentlig højere grad
bliver lokalt forankret, vil beboere og gæster også opleve naturen som
vedkommende og ”brugbar”.

Markbrug og stjerneudskiftning igen på Nyord?
Hvis muligheden opstår, er der i projekt Nyord – hva’ nu?s naturgruppe tanker om at
genskabe en markstruktur på højjorden med mindre markstykker og vekslende afgrøder for at
øge biodiversiteten og få flere afgrøder til lokale produkter. Markerne kunne måske opdeles
som under den udskiftningsform, der fandtes i 1800-tallet.
De ca. 120 ha markJord har gennem tiderne været i drift som beskrevet i rapporten
”Landbruget og markhusene på Nyord” af Lene T.Buur fra ”Museerne.dk” i 2008. Heri
fremgår følgende:
Landbrugets udvikling på Nyord er ikke grundlæggende anderledes end landbrugets i
Østdanmark iøvrigt, men en del forandringer er først kommet til øen med forsinkelse i forhold
til det øvrige land, ofte op til 50 år, og nogle er slet ikke kommet på grund af øens og
gårdenes beskedne størrelse..
Efter de 20 fæstebønders køb af de 20 fæstegårde hver på ca. 5,5 ha fra krongodset i 1769
varede det 40-70 år, før gårdene fik markjorden udskiftet og 87 år, før de ca. 370 ha eng blev
det. Gårdenes bygninger blev aldrig udflyttet, bortset fra een gård, Hyldevanggård. På
markjorden blev gennemført en form for stjerneudskiftning nærmest landsbyen, mens
markstykkerne på den nordlige side af hovedvejen fik form som en blokudskiftning.

Før landboreformerne havde jorden været opdelt i tre vange, på Nyord blot kaldt marker, og
hver gård havde haft strimler af jord i alle tre marker, som dermed blev dyrket i en form for
fællesskab, ligesom der var fælles græsning på engene indtil 1856.

Det var en følge af udskiftningsformen, at de 10 gårde med jord mod nord et stykke fra byen
opførte markhuse til deres redskaber langs hovedvejen: Så havde de redskaberne ved hånden
lige ved marken. En enkelt gård i landsbyen mod vest opførte et 11’te markhus omkring 1936.
I 1970 var der stadig otte markhuse tilbage, i dag er der tre, det ene, Børges markhus, er
fuldstændig renoveret i 2006.
Som følge af lodspligten på hver gård fra 1721 til 1879 blev landbruget i denne periode i
væsentlig grad drevet af gårdmandens kone, karle og piger, og nogle gange stedmoderligt.
Fra 1860erne oversteg indtægterne fra det korneksporterende landbrug lods-indtægterne, og
lodseriet overgik til staten fra 1880. Sidst i århundredet blev landbruget endnu bedre ved
indførelsen af moderne landbrugsmaskiner og redskaber og i 1898 opførelsen af et
andelsmejeri samt i 1902 anskaffelsen af et transportskib Røret til at bringe
landbrugsprodukterne til købstaden Stege og derfra eventuelt videre til eksport til England og
Tyskland.
Lige efter år 1900 var de typiske afgrøder den nys indførte sukkerroe til sukkerfabrikken i
Stege, rug, hvede, blandsæd, havre, byg, ærter, vikker, kløver og foderroer. Hver gård havde
ret til at holde 10 stk. kvæg, 7 får, 6 gæs og en gase samt høns, ænder og svin. Omkring 1950
havde en gård netop 9-10 malkekøer, 120 høns, 10 gæs med ællinger, to ænder og to søer med
pattegrise.
I første halvdel af 1900-tallet anskaffede en del gårde maskinerier i fællesskab, f.eks. i 1916 et
damptærskeværk., Senere kom petroleumsmotorer i brug til mindre maskinerier, men
elektricitet fik øen først i 1948 og den første traktor kom i 1952 over til øen med postbåden
Røret. Fuldt traktoriseret var øen først 20 år senere.
Fraflytningen fra øen var begyndt o.1910, og der var store forhåbninger til, at broen ville
stoppe den. Men tendensen til opkøb og sammenlægning af gårde, der var indledt i 1940erne,
stoppede ikke. Der var 10 landbrug på Nyord ved broens åbning 1968, i 1979 syv, i 1990erne
en enkelt og i 2013 er ingen gård drevet af en landmand, bosiddende på øen. Godt halvdelen
af markjorden, ca. 60 ha, drives i dag som konventionel stordrift af proprietær Lars Jørgensen
på Møn, den øvrige jord tilhørende Naturstyrelsen er ved at komme i alsidig økologisk drift
med græsning, foder og små specialafgrøder til lokal produktion. I det små er der desuden
påbegyndt opbygning af en kødkvægbestand til at afgræsse engene og samtidig levere
økologisk kød. Mulighederne heri ligger dog efter denne markhus-rapports periode, men
rapporten repræsenterer en fornem dokumentation af, hvordan det alsidige landbrug
fungerede førhen – til inspiration for fremtidens markbrug på øen.

Du kan stadig være med:
Nyord Erhvervsforening er stiftet
Den 25. april 2013 blev der på Nyord holdt stiftende møde for oprettelsen af Nyord
Erhvervsforening. Foreningen skal være erhvervsdrivende og har et almennyttigt formål.
På mødet blev der truffet beslutning om foreningens vedtægter og valg til bestyrelse. Til
bestyrelsen blev valgt Tom Svantesson, Michael Stolt, Stig Andersen, Kurt Nielsen,
Annemette Elbrønd Scheibye, Annette Tenberg og Esther Malmborg. Som suppleanter
valgtes Wolfgang Sürth og William Houman. Bestyrelsen konstituerede sig indtil videre
med Esther Malmborg som formand frem til et snarligt konstituerende møde i bestyrelsen.
Initiativet er en udløber af Erhvervsgruppens og Naturgruppens arbejde i projekt ”Nyord,
hva nu?”. Erhvervsforeningen er åben for alle på Nyord mht. medlemskab. Man kan blive
medlem med stemmeret mod betaling af et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. samt et årligt
kontingent på 100 kr. Man kan også blive støttemedlem mod betaling af kontingent på 100
kr. årligt uden stemmeret. Støttemedlemmer kan deltage i generalforsamling med taleret.
Erhvervsforeningen er etableret for at danne ramme om ansøgning af fonde til start af
lokal almennyttig virksomhed med landbrug, lokalproduktion, natur- og vildtpleje samt
natur- og kulturformidling. Ideen med en Ø-pedel indgår heri. At foreningen skal være
almennyttig betyder, at evt. fremtidigt overskud går til arbejdspladser og andre
almennyttige formål på Nyord. Virksomheden skal drives kommercielt, men skal først og
fremmest skabe arbejdspladser og løn til de ansatte.
Er du interesseret i medlemskab, eller vil du gerne vide mere, kan du kontakte
Esther Malmborg
Strandstrædet 10, Nyord
esther.malmborg@gmail.com

Tlf. 25 30 03 76

email:

Information til folk på Nyord om
etableringen af

Nyord Ø-kød

Formålet med mødet var at søge
opbakning til projektet og bede
evt. interesserede melde sig som
investorer.
En anpart er på 5.000 kr.
Der skal skaffes i alt 80.000 kr. til
etableringen. Flere kan gå
sammen om en anpart, men har
én stemme tilsammen.
Da det på mødet blev oplyst, at
ikke alle interesserede havde
mulighed for at komme til mødet,
kan man som mulig interesseret
henvende sig til undertegnede og
få tilsendt materiale
(budgetudkast og kortfattet
baggrundspapir).

Der har i dag den 29. september
været afholdt informationsmøde
om etableringen af den
økologiske
produktionsvirksomhed ”Nyord
Ø-kød”.
Ideen bag og et budgetudkast
blev gennemgået på mødet. Der
var god opbakning fra de 14
deltagere.

Da vi har deadline 1.november for
etableringen af selskabet, er det
nødvendigt at sætte en frist frem
til 9. oktober for at melde sig som
interesseret investor. Vi skal
hurtigst muligt have en afklaring
af, om den nødvendige kapital
kan rejses, så vi kan gå videre
med etableringen.

Henvendelse til - gerne på mail
eller tlf. 25 30 03 76
Kontaktperson: Esther Malmborg
esther.malmborg@gmail.com

biodiversitet – arternes mangfoldighed

høst og lokalproduktion i et omfang,
ar
som naturen kan bære og borgerne har
brug for.

iv
lokale produkter, der sikrer erhvervsliv
på øen

afkast til investering i lokalsamfundett

ma
afkast til investeringer i miljø og klima

-

-

-

-

-

Nyords strategi er at skabe sammenhængende
kredsløb omkring natur- og vildtpleje,
lokalproduktion og formidling til gavn for

- Lokale
okale
arbejdspladser
ladser med
social
al profil
- Bosætning
sætning

- Mangfoldig
ngfoldig
natur
ur med
stor
tor
artsrigdom
gdom Formidling
dling og
grøn turisme

Nyords enge og
landbrugsjord
plejes og dyrkes
økologisk

Økologisk
omstilling

- Lokalproduktion
og forædling
foregår lokalt
- Nyord som
"brand" sikrer
afsætning lokalt og
regionalt

På Nyord findes stadig
mange gamle danske
æblesorter, både i byen
og i æblelunden ved
kirkegården. Disse
ressourcer skal bringes
i spil igen.

I løbet af de kommende år skal der gennemføres forskellige projekter, som tilsammen har
ét formål: at sikre Nyord faste beboere, skabe lokale arbejdspladser og udvikle kultur- og
naturmiljøet igennem økologisk omlægning.
Alle indsatser griber ind i hinanden og sikrer derved en naturlig sammenhæng.

Nyords fremtid baserer sig på øens største forcer:
den autentiske kulturarv og den enestående natur.

Nyord i fremtiden
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Når vi taler grøn omstilling og
omlægning til økologi på Nyord, så er
det med det bevidste valg for øje, ikke
at drive økologisk monokultur, men
at bruge økologien som nøgle til øget
artsrigdom/biodiversitet og til gavn
for klimaet.
Dette vil i sidste ende medføre bedre
livskvalitet for øens beboere og ikke
mindst spændende oplevelser
indenfor grøn turisme.

Den moderne intensive
græsning på Nyords enge.

kvægbestanden
indgår i
lokalproduktionen
som økologisk kød.

traditionel, varierett
drift med mindre
maskiner

afgræsning af
engene
e
til fordel for
fuglelivet,
f
nænsom
høslæt

markafgrøder, f. eks.
olieplanter til
lokalproduktion og
planterester til
dyrefoder

mangfoldige
afgrøder på mindre
arealer med
markskel til glæde
for dyr- og planteliv

Historiske
optagelser fra
Nyords enge.

I den traditionelle blandede landbrugsform indgik strandengenes
foderressourcer i en vigtig dyrkningscyklus med agerjorden, og denne cyklus
ønskes genetableret til gavn for fuglelivet på Nyord enge og til gavn for
befolkningen og øens mange besøgende.

Natur og lokalproduktion i tæt samspil.

Nyord i fremtiden

8

Bredt foreningsliv

Fælles energitiltag under udvikling: f.eks.
brinelaug til jordvarme

Ejendomme moderniseres skånsomt og
energirigtigt

Bo og leve på Nyord
Vedligeholde det bevaringsværdige
bymiljø

Lokalproduktion udvides med
flere produkter.
Skaber arbejdspladser med social
profil.

Nyord – Ø-Kød
Nyord Naturprodukter
Nyord sennep

Erhvervslivet arbejder i dag
med lokalproduktion af:

Ressourcer, som bringes i spil

Fugleudkig, vandrestier mm.

Naturcenter Hyldevang, Madpakkehuset

Kirken

Postbåden Røret

Nyord lokalhistoriske udstilling

Kulturen bringes i spil
Lodshistorien, formidles i ”Møllestangen”

Forskellige produktionsbygninger
Udbygges til samlede produktionslokaler,
stalde og maskinrum

Naturcenter Hyldevang
Udbygges som det centrale projektcenter
og formidlingssted

Øens ”højjord”
Opkøbes og omlægges til økologi. Jorden
indgår i lokalproduktion, natur- og vildtplejee
og formidling. Gamle markstrukturer
genetableres. Æblelunden restaureres.

Aktive borgere med mange
kvalifikationer, som kan bringes i spil

Havnen

Overnatning

Kunst- og kunsthåndværk

Erhvervsliv på Nyord
Detailhandel & Kroen
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Lokale arbejdspladser indenfor
naturpleje, landbrug og gartneri
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Natur- og landbrugsjord
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Lokale arbejdspladser indenfor
forædling, produktion og afsætning
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Naturpleje og lokalproduktion

Vi har brug for kapital til forskelligartede projekter, der fremmer det samme mål.
Projekterne søges i forskellige partnerskaber og fonde.

Oversigt & effekter for indsatserne
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Nyord vil tiltrække tilflyttere,
arbejdskraft og ”grønne” turister, der
værdsætter natur og miljø
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Effekter for Nyords fremtid
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Borgerprojekt: NYORD – Hvad Nu
Kulturgruppen har drøftet betydningen af Nyords kulturhistorie

Kulturhistorie på Nyord
På Nyord kan man tydeligt se vores kulturhistorie.
Den tæt sammenbyggede by ved vandet, byens huse og gårde, havnen, kirken og
Møllestangen står og minder os i det daglige om, at vores liv bygger på de tidligere
generationers livsvilkår og kultur.
Hvis vi vil have et levende og attraktivt samfund i fremtiden, må vi glæde os over de synlige
kulturminder og bevare dem, så også de nye noorboere kan få gavn af Nyords synlige kulturarv.
Et kulturløst samfund kan ikke hænge sammen - og det er nødvendigt, at vores samfund hænger
sammen for at kunne klare sig i fremtiden.

I de seneste år er der sket meget:
Markhuset er genopført

Markhuset før restaureringen

Markhuset i dag.





Møllestangen er totalt renoveret og skal indrettes til et mikro-lodsmuseum

Røret er genopbygget og er nu klar til sejlads

Den lokalhistoriske udstilling har nu levet i 8 år og trækker stadig mange besøgende indenfor





Vesternæsstien er genåbnet

Hyldevang er åbnet

Vaskehuset er sat i stand





Uden disse flotte minder om øens kultur, ville Nyord godt nok være noget kedeligere.
Kulturgruppen holdt møde i januar og her kom der ideer til, hvilke kulturminder, vi i fremtiden
skulle arbejde på at få frem i lyset igen.

Brøndvippen på Brøndpladsen skal stilles op igen og fortælle om
dengang hvor vand ikke bare var en selvfølgelighed.

Nogle pælestakke ved stranden skal bevares som minde
om bundgarnsfiskeriet.





Båken på Støveklints banke genopføres for at vise, at det var muligt at navigere efter
landmærker inden GPS’en blev opfundet.

-Tangdiget ved Søstrædet restaureres med tang fra slæbestedet i havnen. Sådan
udnyttede man alle ressourcer i fortiden.

--Båke kedlen skal genopbygges. Det var her fiskerne arbejdede med at ”tjære”
garnene.

Smedjen og sprøjtehuset trænger hårdt til en genopbygning

-Havneskurene kan restaureres og bruges.
De to nederste markhuse bør sættes nødtørftigt i stand



-Vi vil opbygge en lille lodsudstilling i Møllestangen, så fremtidens mennesker kan se, hvor stor
betydning lodseriet havde for Nyord.

-Vi skal værne om frysehuset – det er ét af de sidste, fungerende frysehuse i Danmark – og så er der
god energi-økonomi i at have en boks i huset.

-Vi har hårdt brug for et ordentligt lokalhistorisk arkiv – hvor og hvordan?
-De flotte, gamle stengærder skal være meget mere synlige



-De gamle frugttræer og plante er også specielle for Nyord – vi må forny dem og holde sorterne i live.
-Tænk også på roserne og hortensiaerne.

Prammene og færgeriet over strømmen. Tænk på, hvor meget vi brugte prammene i gammel tid

Der er arbejde nok til mange år frem i tiden – det er også godt for fremtidens Nyord
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Læs mere om borgerprojektet på Nyord på www.nyord.info,
hvor der også findes alle projektbilag og underrapporter i form af pdfer.
Denne rapport udgives i printversion og en kort sammenfattet oversigt.
Kontakt Foreningen Nyord.
Sekretær for borgerprojektet Per Werge.
Nyord i september 2013.

