
Kommentar til basisanalysen for Natura 2000 området nr. 173 
 
Denne kommentar gælder udelukkende Saksfjed Inddæmning og Hyllekrog 
 
Fugleværnsfonden har siden 1995 administreret 163 ha natur i Saksfjed Inddæmningen og på 
Hyllekrog for Karen Krieger Fonden. Området forvaltes som et fuglereservat. 
 
1 - Saksfjed Inddæmning 
 
Ynglefugle 2006 
 
Nord for Billitse Mølle 
Gråand: 4 
Skeand: 2 
Blishøne: 5 
Grønbenet Rørhøne: 1 
Vibe: 5 
Strandskade: 1 
Rødben: 6 
Dobbeltbekkasin: 1 
Hættemåge: 4 
Rørsanger: min 1 
Kærsanger: 1 
Rødrygget Tornskade: 1 
 
 
 
 
Nord for skovområdet (matr. 1 d Saksfjed Inddæmning, Errindlev) 
Gråand: min. 1 
Rødben: 2 
Strandskade: 1 
Vibe: 3 
 
 
Tidvis våd eng (6410) 
I Saksfjed Inddæmning findes en række overdrev eller engområder ovenfor digegravene. I 
overgangszonen mod digegravene findes en kalkpræget vegetation med f.eks. Vild Hør, Vild 
Selleri, Strand-nellike, Kødfarvet- og Maj-gøgeurt samt Alm. Månerude.  
 
Trusler 

• Tilgroning med vedplanter (Tjørn, Slåen og Havtorn)  
• Tilgroning med Lysesiv ved ophør af afgræsning. 
• Manglende afgræsning 

 
Projektideer 

Syd for Billitse Mølle 
Gråstrubet Lappedykker: 5 
Gravand: 1 
Grågås: 1 
Knarand: 1 
Gråand: 4 
Skeand: 2 
Blishøne: 5 
Grønbenet Rørhøne: 1 
Strandskade: 1 
Vibe: 2 
Dobbeltbekkasin: 2 
Rødben: 3 
Hættemåge: 4 
Kærsanger:1 
Rødrygget Tornskade: 2-3 
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Rydning af træmæssig opvækst for at holde den artsrige overgangszone fri for træer og buske. 
 
Nord for pumpestationen ved Billitse Mølle har Fugleværnsfonden i en årrække arbejdet på at holde 
vandstanden høj i digegravene ved opstemninger, samtidig med at der er iværksat kratrydning og 
afgræsning (0-730 m nord for Billitse Mølle). Effekten på flora og fauna er virkelig god, med en 
stigning i antallet af ynglende vadeugle og svømmeænder. 
 
13 ha af fredskovsarealet på matrikel 1 d Saksfjed Inddæmning, Errindlev (730-1280 m nord for 
Billitse Mølle) er ryddet for træmæssig opvækst med henblik på at genskabe eng og overdrev 
(6410).  
 
Udvendig på disse ryddede arealer findes overgangszoner mod digegrave og egentlige digegrave. 
Der bør foretages rydning af vedplanter og efterfølgende afgræsning af disse arealer, så der 
genskabes lysåbne naturtyper, der er udpegningsgrundlag for området (6410 og 1330). Rydningerne 
bør foretages op til matrikel 29 q, Sjælstofte by, Errindlev, som er beliggende på Stennersholm. 
 
Der er en stor forekomst af Lysesiv i området. Der bør sættes ind med tiltag, der kan undertrykke 
plantens dominans. Fra myndighedernes side bør der derfor hjælpes med slåning, og afbrænding 
samt efterfølgende afgræsning. 
 
Grøfter der afleder vand bør stoppes. 
 
Det foreslås at grave et antal vandhuller i området til padder, bl.a. Grønbroget Tudse, som findes i 
området. 
 
Strandenge (1330) 
 
Trusler 

• Afvanding 
• Manglende afgræsning 
• Tilgroning med vedplanter 

 
Projektideer 
I Saksfjed Inddæmning findes der inden for havdiget et bælte af digegrave. Digegravene afvandes 
ved en grøft, der løber gennem hele området.  
 
Nord for Billitse Mølle: 
Her findes et afgræsset område med en længde af ca. 730 m. Herefter følger et fredskovsområde på 
ca. 1200 m. hvor digegravene er tilgroede med rørskov og træer. Længst mod nord findes ca. 450 m 
lysåbne digegrave. 
 
Der bør støttes op om tiltag, der kan sikre afgræsning af disse, samtidig med at vandstanden holdes 
høj af hensyn til ynglende vandfugle og vadefugle. 
 
Som nævnt ovenfor er 13 ha af fredskovsarealet på matrikel 1 d Saksfjed Inddæmning, Errindlev 
(730-1280 m nord for Billitse Mølle) ryddet for træmæssig opvækst. 
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Udvendig på disse ryddede arealer findes digegrave (1330). Der bør foretages rydning af vedplanter 
og efterfølgende afgræsning af disse arealer, så der genskabes strandengshabitat, der er 
udpegningsgrundlag for området (1330). Rydningerne bør foretages op til matrikel 29 q, Sjælstofte 
by, Errindlev, som er beliggende på Stennersholm. 
 
Syd for Billitse Mølle: 
Området afgræsse i dag af får og kreaturer, men der er en række naturforvaltningsmæssige 
udfordringer, som der i de kommende år bør arbejdes på af hensyn til udpegningsgrundlaget.   
 
Matrikel 1 fs Lungholm Inddæmning, Olstrup har en stor forekomst af Lysesiv. Der bør sættes ind 
med tiltag der kan undertrykke plantens dominans. Fra myndighedernes side bør der derfor hjælpes 
med slåning, og brænding samt efterfølgende afgræsning. 
 
Digegravene er under kraftig tilgroning med tagrør. Der bør udføres naturpleje for at åbne disse 
områder op (slåning eller afbrænding efterfulgt af afgræsning) med henblik på gendannelse af 
strandeng.  
 
På matrikel 1 fs Lungholm Inddæmning, Olstrup foregår afvandingen via et stigbord mod nord til 
kanal ved Billitse Mølle og via en åben grøft i den nordvestlige del, der afvander mod vest.  
 
Der bør laves tiltag, der sikrer en høj vandstand i fuglenes yngletid og i vinterperioden, men som 
samtidig muliggør en effektiv afgræsning af arealet og bekæmpelse af Lysesiv. Herved vil 
naturtypen strandeng (1330) blive forbedret. 
 
 
Generel vandstandshævning i hele Saksfjed Inddæmning  
Saksfjed Inddæmning har i mere end hundrede år været afvandet kunstigt med pumpeaktivitet ved 
Billitse Mølle. Efter installation af den nuværende pumpe i 1950`erne er pumpen blevet så effektiv 
at naturen i Saksfjed Inddæmning er stærkt på retur.  
 
I 1990´erne blev der udarbejdet et forundersøgelsesprojekt (COWI A/S for Skov og Naturstyrelsen) 
omkring en større vandstandshævning og naturgenopretning i området. Pga. udviklingen i 
jordbrugserhvervet blev disse planer droppet. 
 
Det er af største betydning at dette projekt genoptages, eftersom det er et projekt der vil have 
betydning på nationalt såvel som på europæisk plan. 
 
Det bør derfor undersøges, om der er mulighed for at iværksætte et naturgenopretningsprojekt i 
form af mindsket pumpeaktivitet og en generel hævning af vandstanden. 
 
Selv om et sådant projekt vil medføre tab af naturværdier, der har indfundet sig på de afvandede 
områder i Saksfjed Inddæmning, er det Fugleværnsfondens holdning, at en større naturgenopretning 
bør have højere prioritet. 
 
2 – Hyllekrog 
Areal: 83 ha 
 
Status 
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Fugleværnsfonden råder over hovedparten af Hyllekrog. Skov og Naturstyrelsen ejer ca. 1,5 ha 
omkring fyret (inkl. selve fyret) og det Lollandske Digelaug ejer Drummeholm (ca. 1,5 ha) ved 
fæstet til diget. 
 

Delområdet om Delområdet omfatter hele Hyllekrog, samlet ca. 83 ha (matr. 1e). Hyllekrog består i hovedsagen af en 
bræmme af klitter (2130) med forstrand ud mod den åbne Østersø i syd. Langs den beskyttede kyst 
ind mod Rødsand Bredning, findes flere mindre strandsumpe. Omkring og umiddelbart vest for fyret, 
breder odden sig ud til et større strandengsområde (1330) med flere mere eller mindre saltpåvirkede 
pander. Ved fyret findes også en mindre kratbevoksning. Yderst mod øst findes et aktivt 
krumoddesystem med fortsat landtilvækst. 

Ynglefugle 2006: 
Gråstrubet Lappedykker: 1 
Gravand: 3 
Knarand: 3 
Gråand: 6 
Skeand: 1 
Ederfugl: 27 
Toppet Skallesluger: 2 
Blishøne: 1 
Strandskade: 5 
Klyde: 3 
Stor Præstekrave: 6 
Vibe: 6 
Rødben: 9 
Gul Vipstjert: 2 

 
Hyllekrog og specielt fladvandet nord for tangen er raste- og fourageringsområde for meget store 
flokke af vandfugle. Her opholder i tusindvis af Knopsvaner sig året rundt. I træktiden raster desuden 
mange gæs, ænder og vadefugle. Specielt knortegæssene søger i perioder føde på selve Hyllekrog. 
 

Flora Flora 
Der findes en rig og meget varieret flora på Hyllekrog. Klitterne (2130) er opbygget af Hjelme, og 
den østlige variant Østersø Hjelme, ligesom den sjældne Klæbrig Limurt optræder almindeligt. 
Strandengene er karakteriseret af alm. strandengsvegetation, dog med et stort og dominerende 
indslag af Strand-kvik. I lavninger findes områder med Strand Annelgræs, tætgræsset af gæs og 
andefugle. Strandrørsumpene er domineret af Tagrør og Strand-kogleaks.  
 
Padder 
Hyllekrog er levested for den Grønbrogede Tudse. Arten tåler en moderat saltholdighed (op til 8,5 
promille) i ynglevandhullerne og yngler i pander i strandengsområdet, i fyrsøen og formodentlig tæt 
ved spidsen. Arten foretrækker vandhuller med vegetationsfattige bredzoner, som tørrer ud i løbet 
af sæsonen. Der findes flere velegnede vandhuller af denne type på Hyllekrog. Efter vintre med 
mange højvander (f.eks. 2006/2007) vil mange af panderne være for salte til at tudserne kan yngle. 
Arten overnatter og overvintrer bl.a. omkring Ninas Hus, samt under vraggods i klitter og på 
engene. At dømme efter 2 k tudser var ynglesæsonen 2006 god på Hyllekrog. 
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Nuværende pleje 
Afgræsning med kreaturer. Der findes to græsningsfenner, der afgræsses af den samme flok 
kreaturer. Græsningstrykket er derfor ikke konstant gennem sæsonen. 
 
Græsningstryk (1999):   
Storkreaturer: 19 
Fold 1 (opstartet i 1996): Areal 9 ha, græsningstryk: 2,11 storkreatur pr. ha. 
Fold 2 (opstart i 1997): Areal: 18 ha, græsningstryk: 1,05 storkreatur pr. ha. 
 
Betingelser i medfør af MVJ tilskud: 
• Græsningstryk: Max. 1,4 storkreatur pr. ha. i gennemsnit 
• Tidligste udbinding: 1. maj 
• Slæt: 15/6-15/7 
 

Forslag til målsætning for området 
• at tilgodese ynglemuligheder for vadefugle, terner og måger ved at genskabe en lav 

strandengsvegetation primært på oddens brede stykke omkring og umiddelbart vest for fyret 
samt på Drummeholm. Udbredelsen af Rynket Rose fastholdes på et lavt niveau. 

Plejeforslag Hyllekrog 
Afgræsning 

• Græsningstryk holdes højt, ca. 1,4 DE pr. ha. Det vil sige en flok dyr på 30-37 voksne dyr 
med afkom 

• Området inderst på Hyllekrog (Drummeholm) bør afgræsses. Her kan der laves en fold på 
ca. 2 ha. Hegning bør foretages med hegn der kan nedtages i vinterperioden, pga. et stort 
opskyl af tang på Drummeholm  

• Græsningsfolde udvides hvor det er muligt til første del af klitområdet syd for vejen for at 
modvirke spredning af Rynket Rose 

• Muligheden for helårsgræsning undersøges, ligesom det undersøges om hele Hyllekrog kan 
afgræsses uden egentlig foldinddeling. Herved vil både klit (2130) og strandenge (1330) 
blive afgræsset i sammenhæng, med god mulighed for at udvikle områdets dynamik. 

• Forsøg med græsning, afbrænding og kombinationer af disse metoder kan udføres i området.  
 
Slåning/Rydning 

• Rynket Rose bør generelt fjernes ved enten afgræsning, opgravning eller årlig slåning. 
• Områder domineret af Strand-svingel bør slås  
• Alle nåletræer i bevoksningen omkring Fyrsøen fjernes efterhånden. Plantagen har 

kulturhistorisk værdi og er desuden nyttig af hensyn til de græssende dyr, der kan søge ly 
under træerne. Der bør findes en anden træartssammensætning, så plantagen bliver med 
træer og buske som f.eks. Vildæble, forskellige arter af Prunus eller lignende. Disse vil give 
gode læ og rastemuligheder og samtidig give føde til trækkende fugle og sommerfugle. 

 
Afbrænding 
I 2006 brændte 3 ha af Hyllekrogs klitområde. Branden viste at afbrænding er effektiv. Afbrænding 
betragtes som en ”hjælpeforanstaltning” hvis afgræsningen ikke giver den ønskede effekt. 


