
 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog 

torsdag den 20. august 2009 kl.18.30 – 21.00 
 
Til stede: Freddie, Birte, Helge, Karin B., Keld B., Kurt F., Lars, Leif, Yvonne, Palle, Sven Jean, Sven T., 
samt Søren H. og Ellen. 
 
Afbud: Flemming, Lone, Jakob, Karen, Kurt B.,  Arne J., Benny, Karin A., Peter J. og Dines. 
 
Desuden manglede: Bernt R., Bernth I., Bjørn, Erik, Finn, Frants, Hans, Kirsten, Ingelise F.,  Mette H., Peter 
K., Rasmus, Rita, Susan, Tove og Uffe. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Søren indledte mødet med at byde velkommen og præsentere Ellen, som er frivillig i 
Fugleværnsfonden på Vesterbrogade. Samtidig uddelte Søren stor ros til gruppen for det store 
engagement og masser af energi. Det kan tydeligt ses på området, at der udføres et flot stykke 
arbejde. Tak for det.  
 
Siden sidste møde 
Lars gennemgik følgende emner 

• Ninas hus er blevet vedligeholdt, idet der er malet og kalket og bindingsværk er udskiftet. 
Det er opstillet et bord-bænkesæt. 

• Der er opstillet en pumpe på Hyllekrog, som skulle drives ved hjælp af solceller. Desværre 
virker den ikke. Poda skal se på dette. Søren konstaterede, at hvis den ikke virker, skal den 
fjernes, da den kan bruges et andet sted. Der blev fra flere sider udtrykt betænkelighed ved 
pumpning på dette sted, da der let kan pumpes saltvand op i stedet for ferskvand. 

• Traktoren har været en succes. Dines har sammen med en bekendt skaffet en vogn. 
Traktoren står hos en landmand i Bjernæs, mens der ikke er fundet plads til vognen endnu, 
men der arbejdes på sagen. 

• Der er bekæmpet bjørneklo på vort område, og det har bevirket, at naboen også har gjort 
noget. 

• Hegnet er på det nordligste område flyttet op på rabatten ved vejen, hvilket har været en 
fordel, da køerne nu kan hjælpe med at bekæmpe bjørnekloen. 

• Der er fældet mange træer og krat. 
• På den store nye planche ved roden af tangen, er den første linje overstreget, da man ikke 

ønsker færdsel i klitterne. Det blev konstateret, at der ikke formelt kan forbydes færdsel i 
klitterne. 

• Der er sat en kæde for vejen ved Stubbe Odde, da området blev brugt som losseplads til 
bygningsaffald. Lars lovede at bestille flere nøgler til låsen, samt at undersøge om den af 
Søren medbragte nøgle rent faktisk duer (herefter returneres den til Søren).. 

• Der er sket en udbedring af vejen i Saksfjed Inddæmningen ved at der er lagt grus i de 
værste huller. Der er ekstra grus til videre udbedring. Desværre bidrager Lungholm ikke 
økonomisk. 

• Der har været forslag fremme om en P-plads ved Stubbe Odde. Der var flere, som ikke 
mente at det er nødvendigt. Det blev også udtrykt frygt for, at det kan betyde, at kommunen 
vil omfordele vejudgifterne til vedligeholdelse af den private fællesvej. 

 
Søren takkede for orienteringen og konstaterede, at arbejdsgruppen har gjort et stort arbejde i den 
forløbne periode. 
 
 
 
Fredningssag vedr. vandhuller 
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Søren orienterede om EU’s Balt Coast projekt, hvor der skal skabes bedre muligheder for fx 
grønbroget tudse. Vandhullerne skal også fungere som drikkehuller til kreaturerne. Der skal graves 
4 vandhuller og der er udpeget 6 mulige steder. Der blev midt i sommeren afholdt et møde i 
Fredningsnævnet, hvor Elise Frydensberg deltog. 
 
Efter at Fredningsnævnet i sommer afholdt en besigtigelse og meddelte, at de ville give 
dispensation fra fredningen, er alle tilladelser på plads. Ud over fredningen har kommunen 
behandlet sagen og meddelt dispensation efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og § 35 i Planloven. 
Miljøcenter Nykøbing har meddelt dispensation efter § 15 i Naturbeskyttelsesloven.  
 
Arbejdet i marken udføres af LIFE Balt Coast projektet. Projektansvarlig Kåre Fog, og det er 
således ikke FVF der er projektansvarlig overfor myndighederne.  
 
Det blev i øvrigt udtrykt forundring over at der afholdes møde i området to dage før 
færdselsrestriktionerne ophæves.  
 
Søren foreslog, at kommunens brev vedlægges referatet af dette møde. 
 
Nyt om naturpleje 
Søren orienterede om plejeplanen for området, som blev vedtaget sidste år, så nu er det 
spørgsmålet om at implementere den. Vandstanden i digelagets arealer er hævet med et meget 
fint resultat. FVF forhandler med digelaget om et formelt samarbejde primært vedr. digegravs 
arealer og den inderste del af Drummeholmen. 
  
Der er indgået en femårig græsningsaftale med Thomas Due. Kontrakten er nu formuleret således 
at der i hver fold skal være et vist antal dyr, og at der gives bonus for flere dyr indtil et vist loft. 
 
Plejeplanen arbejder med afgræsning i større folde og vintergræsning, mere vand og bedre 
formidling. Fugleværnsfondens sekretariat arbejder på flere fronter for at skaffe penge: 

 
1. Der er søgt midler fra en pulje i Ministeriet for Fødevarer til bl.a. hegning, 

drikkevandsforsyning, ændring af vandstand, græsning, bekæmpelse af invasive arter og 
formidling. Ansøgningsfristen var den 1. juli, og der forventes et svar i løbet af efteråret. 

 
2. Der indsendes en ansøgning i dette efterår til den såkaldte Interreg pulje. Projektet, som er 

et tysk/dansk samarbejdsprojekt, har forskellige kommuner, Skov- og Naturstyrelsen, 
Fugleværnsfonden og Wallnau som partnere. Formålet er at forbedre forholdene for fugle 
og promovere betydningen af naturbeskyttelse på lokaliteter i den såkaldte Baltic Flyway. I 
regi af dette projekt vil nogle af plejeplanens aktiviteter også forsøges gennemført.  

 
3. Plejeplanen er grundlag for ansøgninger til fonde.  

 
Endelig er der indkommet en større arv, som delvist kan anvendes ved Saksfjed Hyllekrog. Der er 
endnu ikke truffet beslutning om frigivelse af denne. 
 
Kommende arbejdsopgaver 
Lars gennemgik en række emner:  

• I plejeplanen er en række manuelle arbejder, som kan gøres allerede nu. Fx at få højere 
vandstand ved at regulere stigbordet. Der skal ske en justering i årets løb for at få optimal 
vandstand. 

• Der kigges på de små grøfter på tværs af engene nord for Billitse Mølle for at få mest 
hensigtsmæssig vandstand.  

• Broen ind til Erik og Monna er i meget dårlig stand. Det skal vurderes om der evt. kan laves 
et stigbord ca. 50 meter længere mod nord. Dette vil dog kræve en del tilladelser. 

• Der skal bestilles måleskalaer til måling af vandstandshøjde. 
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• Slåning af rynket rose blev diskuteret. Det er ikke prøvet at slå med den nye slåmaskine 
men det vil snarest blive forsøgt ude på Hyllekrog. Den sikreste metode er at kombinere 
såning og afgræsning. FVF accepterer ikke sprøjtning.  

• Det blev diskuteret, om man kan fremme og hjælpe hættemågerne ved at lægge nogle 
halmknipper ud i vandet. Flere havde set et tilsvarende projekt i Grüne Brinck i Tyskland, 
hvor pinde forankret i bunden fastholder halmknipperne. Hættemågerne syd for Billitse 
Mølle fik faktisk unger på vingerne i år, så der er nok ikke brug for de helt store nye tiltag. 

• Rævejagten blev diskuteret, idet Lars oplyste, at vi skal have en fast aftale bl.a. om målene 
med jagten. Der er en femårig aftale om tidspunkt for jagten. Lars taler med Dines om 
denne sag. 
 

Tysk tekst på plancher og i foldere 
Der blev spurgt, hvorfor der på informationstavlen ikke er oplysninger på udenlandsk af hensyn til 
turisterne. Søren redegjorde for FVF’s opfattelse, at det ikke er en FVF-opgave et servicere 
udenlandske turister. Hvis Baltic Flyway ansøgningen går igennem, vil der sandsynligvis være 
penge til flersproget informationsmateriale. 
 
Får 
Lars oplyste, at FVF har fået tilbudt 11 stk. Lüneburger får fra Grønt center på Vestlolland. Det er 
får, der tidligere har gået på amtets arealer. Sven Thorsen oplyste, at denne type får har klove, 
som gør dem velegnede til at afgræsse særligt våde områder. Der er tanker om at starte 
afgræsning på Drummeholmen. Hvis de skal gå derude hele året, kræver det opsætning af et 
læskur, og de skal tilses flere gange om ugen. Der har tidligere været får på Hyllekrog, men de ville 
ikke være derude om vinteren.  
 
Fårefolden ville også være en god mulighed til afgræsning ved vintertide, men Søren gjorde 
opmærksom på, at FVF har en aftale med Thomas Due om afgræsning af dette område.  Det store 
spørgsmål er foruden de praktiske forhold også om FVF kan klare at holde tilstrækkeligt opsyn. 
 
Arbejdsdage og næste møde  
Lars udsender inden længe en plan med forslag til arbejdsdage på mails med ca. 1 arbejdsdag pr. 
måned. Hvis der er for stort et frafald må der findes en anden dag. 
 

• Næste møde i Arbejdsgruppen bliver torsdag den 11. februar 2010 - og afholdes 
forhåbentlig i Naturskolens lokaler (hvem reserverer?). 

 
• Ture  

Søren opfordrede medlemmer af arbejdsgruppen til at deltage i  
Hvepsevågens dag den 30. august. 

 
Søndag 4. oktober kl. 10.00 – 14.00 
Drosler og småfugle i krat og hegn. Hyllekrog. Kratlusker tur i Saksfjed.  
Mødested: Den lille P-plads ved roden af Hyllekrog-tangen.  
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen 
 
 

Diverse 
Lars oplyste, at der er 3 Traner, som overnatter i reservatet og ofte ses om aftenen. 
 
 
Tak for et godt møde – og venlig hilsen Ellen og Søren. 


