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Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 

Torsdag den 12. september 2019 
 
Til stede: Svend T, Lonny, Mogens, Dines og Helle, Karin, Leif, Jan, Karin A, Arne, Svend Jean, Palle, Uffe, 
Rasmus, Lars samt Maria Elisabeth (MEL fra sekretariatet) og gæster Annette og Jørn.  

Siden sidst og nyt fra sekretariatet 
Emilie har født en lille ny naturforvalter, han hedder Niels. Hun er tilbage i januar 2020.  

Lysesiv og bjergrørhvene er igen i år slået i inddæmningen. For at holde engene åbne ønskes begge arter 
begrænset i naturreservatet, da de danner store ensartede flader.  
Der er søgt en pulje til rydning af hybenrose på hele Hyllekrog-tangen, vi får svar i november. 
 
Nyt fra arbejdsgruppen  
Se også skema sidst i referatet. 
 

 Sporet på Hyllekrog er blevet omlagt et par steder, hvor det oprindelige spor i sandet er skredet, 
det er dog stadig lidt ujævnt at køre i.  

 Strandrensning er afholdt med 14 deltagere, hele tangen blev taget.  

 Søen er blevet drænet forud for yngleøernes restaurering.  

 Jan har repareret låger. På lågen ved stranden kan skiltet eventuelt rykkes hen ved siden af lågen i 
stedet for at sidde på lågen, da skiltet ofte medvirker til, at lågen blæser op i vinden. 

 Bjørneklo er slået to gange om året. Den er nærmest ikke at finde på vores område mere.  

 Hybenroser er slået ved Fyrrelunden, og det ser rigtig godt ud. Der står dog slåen i samme område, 
som der slås hyben. Pas på, at de ikke slås også.  

 Der er slået en del lysesiv med ATV´en for at spare lidt på de store maskiner - tak for det.  
 
Opkøb af nyt område på 18 hektar 
Planen for det nye areal på 18 ha (se medsendte kort) er, at det skal hegnes med til foråret, da vi desværre 
ikke kunne søge midler til at få det hegnet med i år. Fremover håber vi, at vandet kan få mere frit spil på 
arealet, så vandfladen ind mod øerne bliver større. MEL fortæller, at der på sekretariatet er mange ideer i 
spil til, hvad man på sigt kan gøre på det nye areal. Der er for eksempel snak om at lave en gangbro eller et 
skjul med kig ud over søen og de nye yngleøer. Gruppen opfordres til at skrive ind, hvis de har gode forslag 
eller observationer fra arealet, som vi skal være opmærksomme på. Her nævnes blandt andet forekomsten 
af lysesiv på arealet som måske bør slås.  
 
Femårigt brandprojekt - orientering 
I november 2019 påbegyndes et femårigt brandprojekt i Saksfjed Inddæmning med Peter Friis Møller, hvor 
der afbrændes felter af lysesiv og bjergrørhvene, nord og syd for skoven, samt ildringes hvid-el træer i 
skovområdet. Formålet er at skabe mere variation, forynge vegetationen og fremme mængden af dødt ved 
i skoven. Forhåbningen er, at ild fremover i højere grad kan bruges som et skånsomt og omkostnings-
effektivt naturplejeredskab i reservatet. På sigt kan brandprojektet forhåbentlig spare os for en del af de 
årlige udgifter til slåning af lysesiv. I projektområdet afbrændes der i de åbne områder felter af varierende 
størrelse, felterne afbrændes i rotation gennem årene, således at højst 2/3 afbrændes indenfor det samme 
år. Træerne der ildringes udvælges således, at man ringer en lille gruppe af træer på 3-6 stk., som står ved 
siden af hinanden. Herved skabes der små lysbrønde i skoven som giver mulighed for, at skoven kan 
forynges.  
 
Afbrændingen påbegyndes den 4. november. Til dem der har tid og mulighed for at deltage, kan vi sagtens 
bruge et par ekstra hænder undervejs, MEL skriver ud med flere detaljer, når tiden nærmer sig. 
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Afgræsning 
Der er ny kvægholder (Peer) ved Saksfjed-Hyllekrog. Hans Gallowaykvæg skal afgræsse naturreservatet hele 
året. I sommerhalvåret afgræsser de Hyllekrog. Til oktober flyttes 15-20 dyr ind i inddæmningen, mens 
resten har græsgange andetsteds. Dyrene på Hyllekrog er i langt bedre stand end dem, der gik der sidste år, 
og de får gnavet meget mere i bund derude. Til foråret sættes dyrene i inddæmningen tilbage på Hyllekrog 
og suppleres med dyr fra andre arealer. Ca. 6 dyr kan blive i inddæmningen sommeren over og græsse 
sammen med hestene. Afhængig af hvordan helårsgræsningen går, kan inddæmningen måske godt bære 
flere sommergræssende kvæg. Ved at have færre dyr gående i Saksfjed Inddæmning om sommeren 
forventes det, at der i højere grad gives rum for blomstrende græsser og urter til glæde for insekter og de 
insektædende fugle. Et øget antal af vintergræssende dyr forventes at kunne hjælpe til med at holde lyse-
sivene nede og engene lavt græssede og klar til forårets ynglefugle.  
 
I forbindelse med at dyrene skal flyttes til inddæmningen i efteråret, skal der bruges 2-3 par ekstra hænder. 
Der er endnu ikke en dato for flytningen af dyrene, men MEL skriver ud, og flere fra arbejdsgruppen vil 
gerne hjælpe den pågældende dag, hvis de kan.   
 
Restaurering af Ninas Hus 
Arbejdsgruppen har knoklet på for at tømme huset forud for renoveringen – tusind tak for det. Klaus 

Østergård står for renoveringen og er i gang. Huset renoveres udvendigt og i nogen grad også indvendigt. I 

forbindelse med renoveringen af Ninas Hus, får Klaus muligvis brug for hjælp til kørsel af materialer o.l. 

Arbejdsgruppen melder, at de gerne vil hjælpe til og køre ud med ATV´en, hvis det bliver nødvendigt.  

 

Restaurering af yngleøer og status 
Yngleøerne i den sydlige del af Saksfjed Inddæmning er ved at blive restaureret. De nye øer udvides og 
erosionssikres med sten i siderne, de forhøjes en smule, og der anlægges vadeflader på begge sider og en 
10 meter bred rende rundt om som sikring mod ræv. Øerne forhøjes kun en smule, da de øer, som er lave 
og oversvømmes i vinterhalvåret, er mindre tilgroede og fungerer derved mere optimalt for fuglene. 
Renoveringen forventes færdig i uge 41-42. 
 
Kontaktperson 
Lars stopper som kontaktperson ved årsskiftet – tak for det gode arbejde. Der blev ikke valgt en ny 
kontaktperson på mødet, så MEL opfordrer alle i arbejdsgruppen til at tænke over det frem til julemødet og 
kontakte hende, hvis de er interesserede i posten eller har spørgsmål til den.  
 
Kommende arbejdsdage og opgaver  
Se skema. 
 

Kommende arbejdsdage 

Tidspunkt  Særligt fokus 

Efter 15. oktober (muligvis uge 46) Hjælp til flytning af kvæg (2-4 personer) 

7. oktober  Birke-opvækst og hybenroser 

4-5. november Evt. hjælp til brandprojekt 

30. november  Julemøde 

13. januar  Hybenroser ved fyrrelunden 

17. februar  Strandrensning 
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Ture i sidste halvdel af 2019 
 

Tur Hvornår Hvem 

Rovfugletur ved Hyllekrog 20. oktober kl. 10:00-13:00 Uffe Nielsen 

Rovfugledage ved Hyllekrog 23. oktober kl. 10:00-15:00 Allan 

Travetur på Hyllekrog 27. december kl. 10:00-14:00 Uffe Nielsen 

 
Eventuelt 
Det blev nævnt, at der mangler engelsk og tysk information på informationsplancherne, da der kommer 
mange specielt tyske besøgende. MEL bringer det med tilbage til sekretariatet. Der er stadigvæk mange 
campister, og de holder gerne helt inde ved Fyrrelunden, hvor der er læ. Her blev det diskuteret, at man 
måske til næste år kan sætte en kæde op tværs over for at forhindre autocampere i at køre derind.  
 

Tak for et rigtig godt møde og på gensyn! 
De bedste hilsner 

Maria 
 
Arbejdsopgaver 
 

 Kommentarer /ansvarlig 
arbejdsgruppen 

Er 
gjort 

(Gentages) 
Forår/ 

sommer 

(Gentages) 
Efterår/ 
Vinter 

Faste opgaver: 
 

    

Vedligeholde ryddede 
hybenroseområder på Hyllekrog  

 X  X 

Rydde hybenroser ved Fyrrelunden 
 

Der ryddes for hybenroser både i og 
udenfor folden. 

X X X 

Fælde birketræer (nord for skoven) 
 

Der må fortsat gerne fældes træer, 
der hvor de står tæt 

X  X 

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

 X X  

Beskæring af bevoksning lang 
markvejen 

  X X 

Skraldeindsamling på Hyllekrog 
 

Der fokuseres på at fjerne større 
genstande 

X X  

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Henvend jer til Lars eller Rasmus 
 

X  X 

Ryde yngleøerne for opvækst 
  

Gentages efter behov    (X) 

Andre opgaver: 
 

    

Opsætning af hegn om sårbar 
vegetation ved Drummelholm 

Se referatet fra april 2018 
April-juli 

 X  

Opsætning af hegn til indbinding af 
kvæg 

Oktober-november   X 

Slåning af opvækst under elhegnet       X X 
 

X 

 
 


