Fugleværnsfonden, den 9. september 2016
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog
onsdag den 7. september 2016
Til stede: Arne, Benny, Dines, Helle, Elon, Freddie, Birthe, Hans, Kirsten, Ingelise, Jan, Karin
A., Karin B., Lars, Palle, Preben, Rasmus, Sven T., Sven Jean, Uffe, Tine Due og Marie-Louise
(fra sekretariatet).
Afbud: Frants, Jens og Linda, Karin N., Mogens L., Mogens H., Rene, Ulla
En helt igennem fantastisk dag med Indian sommer og derfor rykkede vi borde og bænke ud på
Lyttesholm’s gårdsplads. Denne årstid er helt speciel ved Saksfjed-Hyllekrog bl.a. med masser af
rovfugle på himlen.

Tine Due fra DOF præsenterede projektet ”Fugle Over Alt”

1/ Siden sidst
-

Jubilæet kører rigtig godt med bl.a. megen positiv omtale og en jubilæumsbog der går som
varmt brød.
Nyt hegn i hele Saksfjed er i gang og snart færdigt.
Den nyligt indkøbte ATV med trailer er til stor gavn for driften af reservatet, gruppen kan
nu bl.a. komme helt ud på spidsen af Hyllekrog.

Opgaver udført siden marts 2016:
Handling
Hyben trukket op
Skrald indsamlet på Hyllekrog
Medvirket til landsbyskue i Errindlev

Udført
X
X
X

Gentages Bemærkning
X
X
Bl.a. blev 6 jubibøger solgt
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Ninas Hus vedligeholdt (nyt vindue)
Beskæringer af vedplanter
Ræveregulering
Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

X
X
X
X

Yderligere renovering drøftes
X
X
X

2/DOF’s projekt ”Fugle Over Alt”ved Tine Due
Tine er projektleder på det Nordea finansierede projekt Fugle Over Alt. I forbindelse med
gennemførelse af projektet er Saksfjed-Hyllekrog udvalgt som et af de naturområder/lokaliteter
der skal formidles fugle fra. Helt konkret er der nu to datoer, hvor der afholdes arrangementer i
reservatet nemlig søndag den 16.10. og onsdag den 19.10. begge dage kl. 10-14. DOF har brug for
så mange som muligt til hjælpe på de to dage. Der gennemføres bl.a. ture og ringmærkning. Især
er der brug for folk til det praktiske ved Lyttesholm og i fugletårnet i Saksfjed. Uffe vil være tilstede
som naturvejleder, giv gerne Uffe et praj om I kommer og giver et nap med. Tine og/eller Maja fra
DOF vil naturligvis også være tilstede.
Læs mere om projektet her:
http://www.dof.dk/naturbeskyttelse/projekter/fugle-overalt
3/ Hegn, græs, kvæg, heste






Alt hegn i Saksfjed Inddæmningen er under udskiftning. Der er indkøbt en ny kraftig
spændingsgiver.
Det har været en ekstremt tør græsningssæson.
Der har været en hel del arbejde med kvæget i denne sæson, det håber vi ikke gentager sig
næste år.
Hestene fik det årlige dyrlægetjek i juli, den efterfølgende sundhedsrapport fra dyrlægen
var som de forrige år, meget positiv.
Det blev kort drøftet om gruppen + andre skulle danne et græsningslaug. Det var der ikke
umiddelbar tilslutning til.

Vores vilde heste (15 stk. i 2016)
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4/ Overvågning
Lars Munk deltager i overvågningskorpset som er en særlig indsats fonden har iværksat. Flere fra
gruppen er aktive i DOF’s Atlas III. Preben og Uffe fortsætter deres overvågningsindsats og
arbejdsfordeling. På sidste side her i referatet kan I se de seneste opgørelser fra 2015 (data fra det
kommende Fugleår).
5/ Hybenroser
Entreprenør Niels kører på igen i år med maskinel optrækning af Hybenroser dvs. næste etape på
Hyllekrog (uge 37). Gruppen bedes være meget opmærksomme på genvækster, som I meget
gerne må angribe ved enhver lejlighed.
6/ Regulering af ræv
1 ræv skudt på Hyllekrog og 10 i Saksfjed. Der er planer om flere kunstgrave begge steder. Flere
havde med interesse læst det seneste DOF blad ”Fugle og Natur”, hvos der er en spændende
artikel om ræve. Der bliver f.eks. præsenteret en metode med en slags badering rundt om småøer,
der forhindrer rævene i at komme i land på øerne. Sekretariatet er allerede opmærksomme på
denne metode, og vil i den kommende tid vurdere, om og i hvilket omfang denne
”baderingmodel” skal prøves i reservater med øer, og i så fald i hvilke reservater.
7/ Kommende arbejdsopgaver







Optrækning af genvækster fra Hybenroser på Hyllekrog (højt prioriteret).
Oprydning ved stenbunken i det aller nordligste Saksfjed (Stubodde).
Rydning af tjørn ved Stubodde på lille ”dige” i folden.
Rydning af brombær og el nær det lille runde vandhul i hestefolden.
Beskæring af vedplanter langs vejen (kighuller ind til hestefold).
Se også skema med løbende opgaver (side 1-2).

8/Evt.
-Preben og M-L arbejder videre med at finde et biologisk rådgivningsfirma som kan undersøge
vandhullerne i Saksfjed.
-Fondens bestyrelsesmøde afholdes i reservatet den 26.11., hvor bestyrelsen kommer på tur i
Saksfjed (og Hyllekrog) lørdag formiddag. Gruppen er velkomne til at gøre os selskab ved den
lejlighed, så sæt gerne X i kalenderen. I høre nærmere når vi nærmer og datoen.
-Der mangler folderkasser for foden af Hyllekrog på p-pladsen.
-Ninas Hus trænger til en mere gennemgribende renovering, sekretariatet drøfter dette.
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Det blev lidt mørkt til sidst ;o)

Til kalenderen:
9/ Arbejdsdage
Fredag den 23. september
Mandag den 31. oktober
Fredag den 18. november
Indkaldelser til arbejdsdagene med detaljer foretages af Karin, indkaldelse til arbejde i januarfebruar kaldes af Karin efter behov.
Øvrige datoer
Søndag den 16.10. DOF Fugle Over Alt
Onsdag den 19.10. DOF Fugle Over Alt
Julefrokost 10. december
Næste møde onsdag den 8. marts kl. 18:00 med spisning
Tak for et godt møde med sydlandsk stemning på den varme, tørre, flade steppe.
Venlig hilsen M-L
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Saksfjed / Hyllekrog, Sydlolland (8)
Ynglefugle, Saksfjed Inddæmning: Lille lappedykker 0-1 par, gråstrubet lappedykker 8 par, rørdrum 0-1 par, knopsvane
1 par, grågås 10-15 par, knarand 0-3 par, gråand 1-5 par, atlingand 0-2 par, skeand 0-3 par, havørn 1 par, rørhøg 0-1
par, vandrikse 2 par, grønbenet rørhøne 1 par, blishøne 5-6 par, strandskade 1 par, klyde 4 par, stor præstekrave 3 par,
vibe 11 par, skovsneppe 0-1 par, rødben 7-8 par, hættemåge 38-41 par, natugle 1 par, engpiber 4-5 par, rødrygget
tornskade 2-3 par, gråkrage 1-2 par, rørspurv 8-9 par.
Ynglefuglene i Saksfjed Inddæmning er talt af Preben Berg.
Andre observationer, Saksfjed: Lille lappedykker 9 (21/9), rørdrum 1 (3/5), sølvhejre 2 (26/3), hvid stork 1 (19/4),
pibesvane 3 (28/10), sangsvane 15 (25/1), blisgås 30 (10/10), bramgås 1800 (26/10), nilgås 2 (3/5), knarand 21 (8/8),
krikand 125 (22/4), spidsand 8 (11/3), atlingand 5 (20/5), skeand 32 (14/10), troldand 450 (29/1), hvepsevåge 14 (29/8),
rød glente 4 (17/11), havørn 5 (23/4), rørhøg 7 (2/8), blå kærhøg 2 (25/11), hedehøg 1 (5/5), duehøg 1 (28/3), spurvehøg
10 (12/9), fjeldvåge 2 (3/3), fiskeørn 7 (2/8), tårnfalk 12 (20/9), dværgfalk 1 (14/12), lærkefalk 1 (29/9), vandrefalk 1
(7/12), vandrikse 2 (21/8), plettet rørvagtel 1 (21/5), trane 350 (8/10), klyde 8 (4/5), lille præstekrave 5 (23/7), stor
præstekrave 47 (24/7), hjejle 350 (21/8), strandhjejle 4 (14/10), islandsk ryle 5 (24/7), dværgryle 1 (7/9), temmincksryle
1 (18/5), krumnæbbet ryle 10 (24/7), kærløber 6 (24/5), brushane 15 (5/7), enkeltbekkasin 4 (26/10), skovsneppe 1
(11/6), lille kobbersneppe 22 (24/7), småspove 12 (7/8), storspove 50 (3/8), sortklire 9 (8/8), fjordterne 2 (2/6),
dværgterne 6 (2/8), huldue 50 (18/12), natugle 1 (7/8), mosehornugle 5 (20/1), isfugl 1 (19/11), skærpiber 2 (20/9),
husrødstjert 1 (11/4), ringdrossel 2 (23/4), misteldrossel 18 (14/10), rødtoppet fugleko nge 2 (18/4), grå fluesnapper 3
(12/9), skægmejse 4 (11/10), rødrygget tornskade 9 (2/8), stor tornskade 1 (22/2), ravn 2 (28/12), gulirisk 1 (3/5),
bjergirisk 50 (17/10).
Ynglefugle, Hyllekrog: Gråstrubet lappedykker 1 par, gravand 1-2 par, knarand 0-2 par, gråand 1-4 par, skeand 0-2 par,
toppet skallesluger 1-2 par, havørn 1 par, strandskade 2-3 par, stor præstekrave 10-15 par, vibe 5-8 par, rødben 6-10 par,
hættemåge 8-16 par, landsvale 5-8 par, hvid vipstjert 3-5 par. gråkrage 1 par, stær 1-3 par.
Ynglefuglene ved Hyllekrog er talt af Uffe B. Nielsen.
Andre observationer, Hyllekrog: Rødstrubet lom 196 (12/4), gråstrubet lappedykker 65 (18/4), nordisk lappedykker 1
(4/3), skarv 255 (7/4), hvid stork 2 (28/4), knopsvane 1000 (30/8), pibesvane 85 (22/3), sangsvane 20 (16/2), sædgås 48
(19/10), blisgås 679 (18/3), grågås 600 (26/9), canadagås 30 (3/6), bramgås 80100 (16/5), knortegås, mørkbuget 25600
(27/5), nilgås 1 (27/3), pibeand 325 (28/3), knarand 12 (11/4), krikand 524 (25/4), spidsand 77 (8/9), atlin gand 2 (4/5),
skeand 72 (11/4), troldand 67 (28/4), bjergand 97 (11/4), ederfugl 35800 (28/3), kongeederfugl 1 (28/3), havlit 454
(13/3), sortand 10350 (30/3), fløjlsand 32 (19/4), hvinand 24 (15/2), lille skallesluger 5 (16/2), toppet skallesluger 911
(5/4), stor skallesluger 29 (16/2), hvepsevåge 636 (29/8), sort glente 3 (28/4), rød glente 88 (28/9), havørn 13 (17/4),
rørhøg 12 (28/4), blå kærhøg 7 (10/10), steppehøg 1 (17/9), hedehøg 2 (12/5), spurvehøg 134 (10/10), musvåge 768
(19/10), fjeldvåge 19 (10/10), lille skrigeørn 1 (29/8), kongeørn 1 (19/10), fiskeørn 12 (29/8), tårnfalk 19 (21/4),
aftenfalk 1 (5/9), dværgfalk 9 (9/10), lærkefalk 2 (18/9), jagtfalk 1 (10/10), vandrefalk 4 (19/10), trane 721 (10/10),
hjejle 80 (29/8), strandhjejle 1185 (30/5), vibe 129 (19/9), islandsk ryle 19995 (28/5), temmincksryle 1 (23/5), sortgrå
ryle 1 (18/3), almindelig ryle 17 (6/5), brushane 11 (24/3), lille kobbersneppe 9908 (27/5), småspove 31 (6/5), storspove
1205 (19/4), sortklire 15 (8/9), stenvender 2 (23/5), mellemkjove 1 (4/5), almindelig kjove 12 (13/4), sorthovedet måge
4 (17/4), dværgmåge 1207 (30/4), ride 1 (12/9), splitterne 28 (19/4), fjordterne 1372 (30/4), havterne 1518 (29/4),
dværgterne 14 (5/5), sortterne 3 (2/6), lomvie 10 (13/3), alk 7 (9/4), huldue 503 (10/10), ringdue 36300 (19/10),
mosehornugle 2 (2/10), mursejler 3000 (28/8), biæder 5 (27/5), lille flagspætte 1 (4/11), hedelærke 22 (9/10), skovpiber
1020 (4/9), engpiber 750 (20/4), rødstrubet piber 1 (4/9), skærpiber 1 (2/10), gul vipstjert 4350 (28/8), bjergvipstjert 4
(12/10), ringdrossel 1 (26/4), misteldrossel 60 (19/10), fuglekonge 150 (10/10), rødtoppet fuglekonge 1 (6/4),
skægmejse 6 (5/10), pirol 1 (6/6), rødrygget tornskade 5 (9/8), stor tornskade 1 (3/11), bogfinke/kvækerfinke 5500
(12/10), gulirisk 2 (21/4), bjergirisk 90 (2/11).
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