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Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 

Onsdag den 3. april 2019 
 
Til stede: Lars, Freddie, Sven Jean, Birthe, Ulla H., Palle, Lonnie, Mogens, Dines, Helle, Elon, Jan C., Ulla B., 
Hans, Uffe, Jan H., Karin A, Ingelise, Rasmus, Preben samt Emilie (ENS fra sekretariatet).  

Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde. Velkommen til Jan C. og Ulla H. der er nye i gruppen.  
 

 
 
1. Info og orientering siden sidst 
 
Nyt fra sekretariatet 
Emilie går på barsel i perioden 1.maj – 1. januar. Maria Elisabeth Laursen (MEL), der har arbejdet i fonden 

først som studentermedhjælper og siden arbejdet fuldtid 3 mdr. i Hannes stilling, varetager ENS’ opgaver, 

mens hun er væk. Maria kender fonden og grupperne godt og glæder sig til de mange nye spændende 

opgaver. 

 
Fugleværnsfonden har i år fået tilsagn om midler til projektet Better BirdLIFE, der i samarbejde med 9 
øvrige partnere skal sikre bedre forhold for en lang række af kystfugle. Helt konkret knytter projektet sig for 
Fugleværnsfondens vedkommende til Tryggelev Nor, hvor stenrev, yngleøer og græssede strandenge er en 
del af de tiltag, der i de kommende 7 år skal forbedre forholdene for de 14 arter af kystfugle, som projektet 
er målrettet. Læs mere om projektet i årsskriftet og på fondens hjemmeside.    
 
Miljøstyrelsen foretager NOVANA-undersøgelser (Nationale Overvågningsprogram for VAnd og NAtur) i 

perioden maj-oktober på de åbne enge. Både Kommune og MST er orienteret om at tage hensyn til 

ynglefugle, og vil i videst mulig omfang kontakte os vedr. registreringsdagene. 

 
Nyt fra arbejdsgruppen  
Se også skema sidst i referatet. 
 
Arbejdsgruppen har haft en del arbejdsdage i efteråret med rydning af opvækst af birketræer på engene, 
samt rydning og afbrænding af Rosa rugosa på både Hyllekrog og ved Fyrrelunden.  
Dines og Helle samler og sorterer fortsat skraldeposer som en lokal herre, Peter, samler ind på sine gåture 
på Hyllekrog.  
 
Tak til Jan der flot har fræset ”Fugleværnsfonden” ind i de nye bordebænke sæt som arbejdsgruppen har 
samlet og stillet op ved Fyrrelunden: 
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2. Afgræsning 2019 
Der er i år en ny kvægholder ved Saksfjed-Hyllekrog, og helårsgræsning med kvæg er nu en realitet. I 
sommerhalvåret afgræsser kvæget Hyllekrog, og i vinterhalvåret flyttes ca. halvdelen af kvæget til Saksfjed 
Inddæmning, mens den anden halvdel har græsgange andet steds. Kvæget er af racen Galloway. 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. Og et øget antal af 
vintergræssende dyr forventes at kunne hjælpe til med at holde lyse-sivene nede og engene lavtgræssede 
og klar til forårets ynglefugle.  
 
I forbindelse med at dyrene skal flyttes til inddæmningen i efteråret, håber ENS, at arbejdsgruppen vil 
hjælpe med at opsætte tråd ved Drummelholm, så dyrene kan holdes her umiddelbart før flytningen. 
Arbejdsgruppen er positivt stemt over for dette, og kan gøre det ved arbejdsdagen i november.   
 
Der blev spurgt ind til, om der bør sættes skilte op med ”Adgang med hunde på eget ansvar” eller lignende. 
ENS fortalte, at det er en overvejelse, der også er diskuteret i sekretariatet, og at hun vil følge op på dette. 
Generel færdsel med hunde på Hyllekrog, og i hvilket omfang man ønsker at begrænse/oplyse om risikoen 
for dette blev også drøftet.  
 
3. Restaurering af Ninas Hus 
Restaureringen af Ninas Hus forventes påbegyndt i august måned. Claus Østergård står for renoveringen. 
Arbejdsgruppen vil gerne stå for at tømme huset i slutningen af juli. Dines og Lars koordinerer, og Lars 
skriver ud til gruppen. De ting der skal tilbage i huset, kan opbevares under presenning udenfor huset. Hør 
Claus om den bedste placering, da der også i forbindelse med arbejdet bliver jævnet ud omkring huset. Der 
er en status quo fredning på Ninas Hus, der sikrer at huset bibeholder sin nuværende fremtoning – blot 
renoveret. Huset renoveres udvendigt og i nogen grad også indvendigt.   
 
Gruppen spurgte ind til, hvad planerne for brugen af huset er fremadrettet. Dette er ikke endeligt besluttet, 
men der foreslås bl.a., at huset kan bruges af arbejdsgruppen, udlejes til fx vandrelaug, anvendes ved 
pattedyrsregulering på Hyllekrog, til arbejdslejre o.l.  
Elon spurgte om muligheden for at installere en opladningsstation til USB-stik, der evt. kan kobles på 
solcellerne, der giver strøm til hegnet. ENS tager forespørgslen med tilbage til sekretariatet. 
 

4. Restaurering af yngleøer og status 
I 2019 renoveres yngleøerne i den sydlige del af Saksfjed Inddæmning. Øerne udvides, og der anlægges 
vadeflade ud fra øerne. Renoveringen forventes påbegyndt i september måned. Preben gjorde opmærksom 
på, at man bør overveje at flytte Vestøen længere mod øst, og at man bør sørge for, at arealudvidelsen af 
øen sker mod øst. ENS oplyste, at udvidelse sker mod øst, men at øen ikke rykkes. I forbindelse med en 
fremtidig mulig udvidelse af vådområdet i syd, vil øen dog ende med at være placeret mere centralt i søen. 
 
5. Kommende arbejdsdage og opgaver  
Se skema sidst i referatet. 
 
5.a Rydning af hybenroser ved Fyrrelunden 
Bekæmpelsen af hybenroserne ved fyrrelunden fortsætter. Både slåning og opgravning.  
 
5.b Fjerne fold og skrot i nord 
Både fangfolden i nord samt metalskrot fjernes i det omfang, der er kendskab til det. Her billeder fra de 
nordlige enge (næste side). 
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Kommende arbejdsdage 

Dato Særligt fokus 

Lørdag den 27. april kl. 10.00 - ca. 14.00  

 

Fjerne bjørneklo og skære ”skrald” op fra 

reservatet.  

Mandag den 27. maj kl. 10.00 - ca. 14.00 Fjerne fangfold og metalskrot i Nord 

*tjek op bjørneklo genvækst 

Lørdag den 29. juni kl. 10.00 - ca. 14.00 

 

Rydde genvækst af hybenroser ved Fyrrelunden 

 

Slut juli – Lars koordinerer med Dines og skriver ud 

 

Tømme Ninas Hus 

Mandag den 5. august kl. 10.00 - ca. 14.00  

 

Strandrensning –fokus på båden og andre større 

genstande 

Torsdag den 12. september 18.00 - ca. 21.00 Arbejdsgruppemøde 

 

 

I forbindelse med renoveringen af Ninas Hus, bliver der brug for hjælp til kørsel af materialer o.l. Dette vil 

formodentlig være i august-september. Maria (ENS afløser) skriver ud til arbejdsgruppen, når hun ved 

mere. 

 

Der er p.t. ikke oplyst datoer for fællesjagter fra jagtlaget, hvor arbejdsgruppen skal være opmærksom på 

ikke at ligge deres arbejdsdage. Rasmus sørger for at have de gældende datoer for efteråret med til næste 

arbejdsgruppemøde. 

 

Ture i første halvdel af 2019 
 

Tur Hvornår Hvem 

Forårstur 22. maj kl. 10:00-13:00 Allan 

Fuglenes Dag 26. maj kl. 10:00-13:00 Uffe 

Fugletur ved Saksfjed 12. juni kl. 10:00-13:00 Allan  

De Vilde Blomsters Dag 16. juni kl. 10:00-13:00 Uffe 

Tur til Hyllekrog  20. juli kl. 10:00-13:00  Uffe 

Rovfugledage ved Hyllekrog 21. august kl. 10:00-15:00 Allan 

Hvepsevågens Dag 25. august kl. 09:00-16:00 Allan og DOF-storstrøm 

Rovfugledage ved Hyllekrog 28. august kl. 10:00-15:00 Allan 

Rovfugledage ved Hyllekrog 4. september kl. 10:00-15:00 Allan 

Rovfugledage ved Hyllekrog 11. september kl. 10:00-15:00 Allan 
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6. Eventuelt 
Lars, Preben, Rasmus syntes, at det er et generelt problem, at arbejdsgruppen ikke bliver hørt. Dette blev 
drøftet lidt frem og tilbage. ENS gjorde opmærksom på, at gruppen altid er velkommen til at henvende sig 
både direkte til hende eller gennem kontaktpersonen, hvis de synes, at der er problemer. Hans foreslog 
ekstra møder med nøglepersoner. Fremadrettet vil der derfor blive afholdt et mindre møde med de tre 
medlemmer af arbejdsgruppen før arbejdsgruppemøderne. Er der flere, der ønsker at deltage i dette, 
bedes de forud for møderne melde dette ud til ENS.  
 
Der blev spurgt ind til planerne for det nye areal, som Fugleværnsfonden endnu ikke endeligt har overtaget. 
Preben foreslog et bekkasinskrab tæt ved Fyrrelunden. ENS tager det med til sekretariatet, og gruppen 
opfordres til at skrive ind, hvis de har andre overvejelser eller forlag til arealet.  
 
Preben foreslog, at arealet undersøges nærmere med henblik på at undersøge biologiske faktorer, der kan 
forklare og komme med løsningsmodeller til, hvordan arealerne i inddæmningen i højere grad tiltrækker 
vade- og engfugle. Sådanne undersøgelser koster penge, og ENS tager det med tilbage til sekretariatet, med 
henblik på at undersøge, hvordan de evt. kan finansieres.  
 
Elon syntes, at der generelt er meget få insekter i naturreservatet. Uffe påpegede, at det synes at være et 
generelt problem. ENS fortalte, at det netop er en af grundene til, at der ændres på græsningen. Se punkt 
2. Arbejdsgruppen må meget gerne se, om de i de kommende år observerer en ændring.  
   

På gensyn! 
De bedste forårshilsner 

Emilie 
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Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog 
 
 

 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. 5.a 

X X X 

Fælde birketræer (nord for skoven) 
 

 X  X 

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

  X  

Beskæring af bevoksning lang 
markvejen 

  X X 

Skraldeindsamling på Hyllekrog 
 

Der fokuseres på at fjerne større 
genstande 

 X  

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Henvend jer til Lars eller Rasmus 
 

X  X 

Ryde yngleøerne for opvækst 
  

Gentages efter behov  X  (X) 

Andre opgaver: 
 

    

Opsætning af hegn om sårbar 
vegetation ved Drummelholm 

Se referatet fra april 2018 
April-juli 

 X  

Opsætning af borde-bænkesæt   
 

X   

Fjerne fangfold i nord Se punkt 5.b  
 

 X  

Opsætning af hegn til indbinding af 
kvæg 

Oktober-november   X 

Slåning af opvækst under el hegnet   X X 
 

X 

Indsamling af markeringspæle nord 
for skoven 

Pæle sat for at markere sten ved 
slåningen. Samles og lægges i skuret 

X  (X) 

Hjælp med materialekørsel til Ninas 
Hus 

Sekretariatet skriver ud når dette 
bliver relevant 

 X  

 

 
 
 
 


