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PROJEKT NYORD – HVA’ NU?
En kort rapport om et borgerprojekt i 20112013 for at få en fremtidsplan for ø-samfundet
Nyord – 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 befolking 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 og i en omfattende
skriftlig rapport. Borgerne på Nyord har modtaget meget hjælp og rådgivning undervejs.
Uden disse kompetente partnere havde vi ikke kunne opnå vores mål.
Denne folder giver en kort, sammenfattende oversigt over projektets hovedemner og kan
forhåbentlig tjene som inspiration for andre landsbyer.
Foreningen Nyord, 2013
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RAPPORT OM NYORD – HVA’ NU?
Et lokalt forankret ø-samfundsprojekt 2011-13
Af Per Werge, projektets sekretær

Indledning
Dette er den korte version af 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 en 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. Nyord adskiller sig mest
fra andre ved at dreje sig om en klart
afgrænset ø, der siden der blev bygget
bro i 1968 til Møn er blevet naturfredet
og den enlige landsby tidligt (1973)
pålagt en byplanvedtægt. Ø og by er
dermed begrænset mht udvikling af nye
erhvervsmuligheder, energiteknologier
og lignende. 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 en del helt konkrete resultater,
bl.a. i form af erhvervsmæssig udnyttelse af økologisk naturpleje samt energiforbedringer. Samtidig har vi haft en fin
dialog med og støtte fra Vordingborg
Kommune og andre offentlige naturforvaltere.
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
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mener, at dette tidligere samfund allerede er nedlagt af udviklingen og vil dø
helt hen og blive et blandt mange sommerturismereservater, hvis ikke et projekt som dette lykkes med at skabe nye
arbejds- og levemuligheder lokalt.
Det efterfølgende tekstafsnit prøver i en
stram form at beskrive både lokalsamfund og projekt og dermed dels baggrunden for projektet, dels hvad der
kom ud af det. Indsatte bokse og billeder fortæller i ”glimt” om, hvad og hvordan projektet foregik og forløb. Udover
denne korte version udgives også en
fuldstændig rapport med detaljerede
redegørelser for projektets arbejdsgruppers arbejde og resultater og de vanskeligheder og gennembrud, der fandt sted
undervejs i processen. Desuden medfølger bilag med de forskellige rapporter og
dokumenter, lovgivning og fredninger,
der har spillet afgørende ind som rammer om ”det mulige”.

Den fuldstændige rapport kan
rekvireres hos projektgruppen
under Foreningen Nyord.
Se www.nyord.info
hvorfra den også kan downloades.

Nyord set fra oven med jordejernes arealer angivet med hver sin farve. Bemærk de naturlige strømrender i det lave vand og broen til Nyord.
Byen ses i tæt formation på sydsiden af højjorden, engene mod øst.
Kortet er del af Forvaltningsplanen for Ulvshale-Nyord og gengivet med tilladelse af Naturstyrelsen Storstrøm.
5

NYORD – EN Ø I TIDENS STRØM
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.
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.
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.

Hvilken rolle kan den nyistandsætte postbåd få i
fremtiden?
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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.

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

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.

PROJEKTETS RESULTAT
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, som nævnt 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.
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PROJEKTETS GENNEMFØRELSE

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 LAG, 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
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.
9

PROCESSEN
Som nævnt blev Nationalparken ikke til
noget, men tanken om at gå videre med
fremtidsvisionerne kom op igen i 20092010.
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,
10

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.
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.

Billedtekst

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, ialt 250.000
kr, gik igennem i sommeren 2011.
For at bevare Nyord historiske bybillede skal der
findes kreative løsninger til brug af alternativ
energi - her: solfanger som tag på brændestakken
i haven.
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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 øuomgængelige 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.

Professor Birger Steen Nielsen og andre fra RUC
har fulgt Nyord fra 2004 og deltog også i et af
borgermøderne som ordstyrere.
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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 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.

Bogbussens besøg på Nyord er et værdsat element
i kulturlivet.

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. Vi håber selvfølgelig gennem projektet at have bidraget til, at
ikke kun projektet, men hele lokalsamfundet holder sig levende og aktivt ud i
fremtiden.
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UDKIK
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.
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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.

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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