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Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 

onsdag den 26. oktober 2011 
 

Deltagere: Benny, Dines og Helle, Freddie og Birte, Hans og Kirsten, Helge, Karin A, Karin B, Lars, Leif og 
Yvonne, Palle, Preben, Sven Jean, Uffe. 
 
Afbud: Arne, Erik, Ingelise, Peter 
 
Desuden manglede: Frants (orlov), J.K.O. og Karen, Kurt B, Kurt F, Sven T.  
 
 
 
1/ Siden sidst/orientering om udførte arbejder 
 

• Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bruge laden på Lyttesholm. 
 

• Der er ikke noget nyt om Pumpemesterboligen. 
 

• Ræve jagt: Uffe har observeret en grav + to ræve mellem fyret og den yderste del af 
Hyllekrog.  
Rævene må bekæmpes i jagttiden dvs. fra den 1. sep.-1. marts. 
Dines var på Hyllekrog for tre uger siden men fandt ingen ræve, dog blev der observeret 
friske rævespor. Dines fandt, at kvæget har trådt en rævegrav ned. Dines fortsætter jagten 
på rævene i den kommende periode. 

 

Rævene kan komme under hegnet til Hyllekrog. Under klaplågerne er der fri adgang, og 
når det blæser åbner lågerne sig. Problemet skal løses med fliser under lågen samt 
lukkemekanisme, så lågerne ikke flyver op. 

 

• Brunddragene ejerforening har klaget over længden af hegnet, og de har også rettet 
henvendelse til kommunen. FVF undersøger, om der er mulighed for at sætte en låge/et led 
i hegnet, så de kan komme ned med ruser. 

 

• Hvis der er nogle fra arbejdsgruppen som gerne vil på motorsavskursus, kan I kontakte 
Marie-Louise. 

 

• Gennemførte arbejdsopgaver siden 15. april: 
 

Ninas hus er malet og rengjort 
 

En del af den gamle hegnstråd er fjernet (noget mangler endnu) 
 

Hans Hansen har slået i Saksfjed 
 

Der er sat nyt hegn op i den nordligste del af Saksfjed (overfor Frede West). 
 

Vandstandshævning i Saksfjed går i gang i uge 45 
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2/ Afgræsning på Hyllekrog 
 

• På Hyllekrog har der gået 25-30 kvæg, i Saksfjed ca. 40 stk. Dette græsningstryk forventes 
at fortsætte i 2012. Kvæget bliver taget hjem i december i år, kalvene er allerede nu ved at 
blive hentet. Kontrakten med Thomas Due løber indtil december 2013. 

 

• Nogle fra arbejdsgruppen mener, at kvæget slider for meget på Hyllekrog og at 
vejen/sporet er ved at erodere væk, endvidere gnubber kvæget sig op ad Ninas Hus. 
Sekretariatet vil følge med i denne udvikling og løbende evaluere situationen på Hyllekrog. 
Renovering af fyret og etableringen af kvægskur forventes også at yde slitage på sporet. 
Med hensyn til Ninas Hus foreslås en hegning rundt om huset, dog er det vigtigt at kvæget 
fortsat kan komme ned til vandhullet ved Ninas Hus. 

 
3/ Ændrede adgangsforhold i Saksfjed  
 

• På vejen langs Saksfjed Inddæmningen må man nu cykle. Arbejdsgruppen vil slå stien efter 
behov, således at cyklister kan færdes der. 

 

• Generelt er der ikke penge til en større renovering af stien, dog kan der købes partier af 
grus til at lappe huller med. Den høje midterrabat forsøges afhøvlet efter behov. 
Arbejdsgruppen lejer et aggregat til traktoren, som kan høvle midterrabatten ned. 

 

• Arbejdsgruppen pointerer, at der er biler, som benytter vejen ulovligt. Det gør, at FVF i 
samarbejde med Lungholm Gods må sætte en hængelås på kæden. Nøglen til 
hængelåsen placeres i traktorkassen, så alle fra gruppen kan få fat i den. 

 

• Sekretariatet har netop søgt om penge til et nyt fugletårn ved Billitse Mølle. Det er endnu 
ikke afgjort, hvor en tilhørende P-plads skal være.  

 
4/ Nyt om fyret på Hyllekrog 
 
Siden vores møde den 26. oktober er Naturstyrelsen gået i gang med renoveringen samt med 
oprettelse af kvægskur. Arbejdes forventes færdigt i februar. 
 

5/ Status på Baltic Flyway 
 

Baltic Flyway forløber som planlagt. Der har bl.a. været afholdt nogle gode fugledage på Saksfjed 
– Hyllekrog. Blå veste med Baltic Flyway logo blev uddelt til dem, der er med til at formidle i Baltic 
Flyway regi. Stor tak til Jer, som bakker op om projektet. 
 

OBS: Hvis I har Baltic Flyway timesedler liggende, som enten ikke er udfyldt, eller ikke er sendt ind 
til Fugleværnsfonden, så må I meget gerne gøre det. Vi har nemlig svært ved at leve op til den 
mængde frivillige timer, som der er skrevet ind i Baltic Flyway ansøgningen.  
På forhånd mange tak for hjælpen! 
 
6/ Kommende naturplejetiltag  
 

• Tjørn og diverse vedplanter, som vokser op i hegnet, fjernes (især Saksfjed).  
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• Gammelt hegn i fårefolden og på Hyllekrog fjernes. 
• Små tjørn fældes langs det nye hegnsforløb i den nordligste del af Saksfjed. De store flotte 

tjørn fældes ikke (se vedhæftede kort). 
• Birk ryddes, hvor der er månerude (den nordligste del af Saksfjed, se kort). 
• På den sydlige side af skoven ryddes elletræer, så der åbnes op til den grønne korridor i 

skoven, ydermere bugtes skovbrynet, så grænsen til marken ikke er så skarp ud mod 
marken (se kort).  

• Skilte med Thomas Dues kontaktoplysninger sættes op, og ligeledes skilte med hund i snor 
(Lars Munk). 

• Skrald fjernes på Hyllekrog. 
• Efter behov repareres/udbedres vejen langs Saksfjed (se pkt. 3). 
• OBS! Marie-Louise er netop nu ved at undersøge om Fugleværnsfonden kan få tilladelse til 

at lave an kontrolleret afbrænding på en del af Hyllekrog i ultimo februar 2012. 
Arbejdsgruppen vil høre nærmere om dette, hvis det bliver aktuelt. 

 

Rydningen af vedplanter i Saksfjed medfører naturligvis noget brænde og noget kvas. Dette 
materiale må ikke ligge tilbage på engen. Vedr. brændet så regner jeg med, at I fordeler det 
mellem dem, som er med til at udføre fældningsarbejdet. 

 
 
Arbejdsdage fra november til marts: 
 
Søndag den 13. november kl. 9.00 
 

Lørdag den 10. december kl. 9.00 
 

Søndag den 15. januar kl. 9.00 
 

Lørdag den 11. februar kl. 9.00 
 

Søndag den 11. marts kl. 9.00 
 
 
Næste møde i Arbejdsgruppen 
 
Onsdag den 18. april kl. 18.30 
 
 
 
Tak for et fint møde, I er jo utroligt engagerede alle sammen, mange tak for det. 
 

Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer, og glæder mig til at lære jer bedre at kende. 
 
 
Hilsner fra  
Marie-Louise 
 


