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Referat af møde i arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog
onsdag den 12. september 2018
Til stede: Lars, Jan, Ulla, Karin A., Karin B., Uffe, Preben, Rasmus, Birgit, Freddie og Emilie Nicoline Schmidt (FVF
sekretariat)
Afbud: Karin, Leif, Sven T., Palle, Kirsten, Hans, Ingelise, Arne, Mogens L., Mogens H., Elon, Benny, Dines, Helle, Sven J. L.
og Tubas

1/ Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Nyt fra sekretariatet
Der blev afholdt fællestræf for alle FVF’s frivillige ved naturreservatet Bøjden Nor lørdag den 25. august. En
håndfuld fra arbejdsgruppen i Saksfjed deltog og var begejstrede for dagen.
Nyt fra Saksfjed-Hyllekrog
Fugleværnsfondens sidste tilkøb af jord ved Fyrrelunden er nu hegnet og indgår som en del af reservatet.
En udvidelse med 18 ha forventes indhegnet i starten af det nye år.
Jan nævner at der findes lyng på dette areal.
Der bliver p.t. foretaget slåninger af lysesiv og bjergrørhvene i inddæmningen. Både lysesiv og
bjergrørhvene danner større ensartede flader med høj bevoksning, og for at holde engene åbne ønskes
disse to arter begrænset i naturreservatet. Der er god erfaring med, at slåninger i kombination med
vintergræsning kan føre til en tilbagegang af disse to arter.
For at kunne slå området nord for skoven har det været nødvendigt fælde de spredte birk på engene. Træet
efterlades på strategiske steder i skovbunden og på lysåbne steder, som vinterdepoter til de overvintrende
fugle.
Karen Kriger Fonden har henvendt sig vedrørende Ninas Hus, som retmæssigt ejes af dem. De ønsker, at
bidrage til renoveringen af huset. Renovering af huset har længe været et ønske, men ikke været
økonomisk muligt. Renoveringen vil kunne gennemføres under forudsætning af, at vi vil hjælpe til med
finansiering i både rede penge og hjælp/opbakning til renoveringen.
Det ville være en stor økonomisk hjælp til Fugleværnsfonden og bidrage til realiseringen af projektet, hvis I
ville være med til at køre materialer ud – og hente affald med tilbage – med ATV’en. Der skrives ud til
gruppen, når dette bliver aktuelt.
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Udførte arbejdsopgaver i reservatet:
Se skema sidst i referatet.
2/ Afbrænding i Saksfjed Inddæmning
I forbindelse med at opnå de i plejeplanen opstillede forvaltningsmål for Saksfjed Inddæmning, er der
opstået mulighed for, at inddæmningen indgår som del af et forskningsprojekt, som omhandler afbrænding
i naturplejen. Ved projektet forventes, at en række hvidel svedes og ringes. Dette gøres for at fremme
eksisterende enkeltstående egetræer. Hvidel der står i periferien af disse egetræer svedes/ringes. Hvidel,
der har potentiale som hule- og insekttræer, svedes/ringes ikke.
Det forventes ligeledes, at der udlægges prøveflader på 10x10m, der afbrændes i skovbrynet, hvor der
primært findes hvidel. Dette gøres for at skabe variation i den ensartede hvidel plantage og
fremmeskovbrynszonen. Prøvefladerne ligger således, at eg, røn, tjørn o.a. ikke indgår som en del af
prøvefladerne.
Uddrag fra plejeplanen

”Der foretages en pletvis rydning i plantagens periferi for at skabe en bugtet og naturligt udseende
randzone. Ved at inddrage skoven som græsningsskov og bugte randzonen, bliver skellene mellem
skov, eng og overdrev mere flydende, og der opstår et indtryk af et større og sammenhængende
naturområde. Dette vil bevirke, at området vil komme til at fremstå som en økologisk helhed med en
funktionel sammenhæng i modsætning til de eksisterende skarpt adskilte parceller.
Ved at bugte skovbrynet og ved at foretage forskellige grad af udtynding i skovbrynszonen opstår
desuden nye levesteder for flora, insekter og krybdyr.”

Forsøget forventes udført i vinteren 2018-2019 af Peter Friis Møller, og i områderne nær ørnereden før 1.
februar af hensyn til at give ørnene ynglefred!
3/ Afgræsning
Fem føl er kommet til i 2018 – heraf en hingst som kastreres i oktober/november, hvor hestene også
tjekkes af dyrelæge. Desuden blev hingsten taget ud af flokken, og der blev i den forbindelse taget blod- og
fækalieprøver, der viste at hestene trives i inddæmningen.
Der har i år været flere problemer med kvægafgræsningen. Særligt har det været problematisk, at de
mange søer på reservatet fik en øget saltkoncentration, når vandet fordampede og derfor ikke kunne
anvendes af dyrene.
Kvæget blev fjernet fra inddæmningen i starten af juli, da de trods supplerende ferskvandskilder flere
steder i reservatet fortsat valgte at drikke af de salte søer. På Hyllekrog har der været suppleret med
vandkar midt på tangen for at undgå, at dyrene drak af Fyrresøen. KÆMPE tak til Rasmus og Dines for
deres fantastiske indsats med flere ugentlige kørsler med vand til Hyllekrog!!!
4/ Overvågning
Overvågningen er igen i år foretaget af det sædvanlige hold: Uffe, Preben, Lars og Rasmus. Dækningen af
Hyllekrog har været suppleret af en ekstra overvågningstur i forbindelse med testningen af fuglesensoren.
Det lykkedes i år to traner at komme på vingerne. Sammenlignet med sidste år fortalte Uffe, at der har
været en stabil bestand af stor præstekrave på Hyllekrog. Der er også fint med rødben, viber, gravænder og
et enkelt klydepar på Hyllekrog. Det kunne dog være langt bedre, hvis vi fik styr på ræven. Preben stemte i
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med, at der har været stor prædation i inddæmningen i år. Tørken dannede grundlag for store
sjapvandsflader, der i år har ført til, at også mange trækgæster har opholdt sig i inddæmningen.
5/ Kommende arbejdsopgaver og datoer til kalenderen
Se kommende arbejdsopgaver i skema sidst i referatet
Der er forsat mange steder, hvor der kan slås lysesiv. Har du mod på et par timer med ATV og skiveklipper,
så vil Lars eller Rasmus meget gerne lære dig at betjene både ATV og klipper. Kontakt en af de herrer og
find en dag, der passer jer begge. Det vil være en fantastisk hjælp til at kunne holde engene åbne.
Kommende arbejdsdage
Dato

Særligt fokus

17. september (mandag) kl. 10.00 – 14.00

Rydning af birk nord for skoven

27. oktober (lørdag) kl. 10.00 – ca. 14.00
12. november (mandag) kl. 10.00 – ca. 14.00

Indsamling af hybenroser efter rydning på
Hyllekrog
Supplerende rydning af birk nord for skoven

15 december (lørdag)

Julemøde. Lars finder tidspunkt og sted.

21. januar (mandag) kl. 10.00 – ca. 14.00
23 februar (lørdag) kl. 10.00 –ca. 14.00

Hybenroser og Brombær ved Fyrrelunden

18. marts (mandag) kl. 10.00 – ca. 14.00
3. april (onsdag) kl. 18.00 – ca. 21.00

Arbejdsgruppemøde

Der er for øvrigt oplyst datoer for fællesjagter fra jagtlaget, hvor arbejdsgruppen skal være opmærksom på
ikke at ligge deres arbejdsdage. Oplyste fællesjagter: 4/11, 24/11, 8/12 og 12/1 (2019)
Ture i reservatet resten af 2018
Tur

Hvornår

Hvem

Rovfugledage ved Hyllekrog
Ørnedag med ringmærkning
Rovfugletur til SaksfjedHyllekrog
Travetur på Hyllekrog

10. oktober kl. 10.00 – ca. 15.00
17. oktober kl 10.00 – ca. 14.00
21. oktober kl 10.00 – ca. 13.00

Jørn (sekretariatet)
Rasmus, Lars, Benny og Uffe
Uffe

27. december kl. 10.00 – ca.
14.00

Uffe
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Evt.
Arbejdsgruppen efterspørger handsker. Der er hermed givet ok til indkøb af handsker i god kvalitet, der
lægges i skuret, så de er til glæde for alle på arbejdsdagene.
Arbejdsgruppen efterspørger maskine, der kan slå rundt om pæle og terræn. Rasmus fortalte, at Claus fra
pumpelaget overvejer at købe en sådan, som FVF nok vil kunne leje, når der skal slås under hegn. Emilie
snakker med Claus om dette.

Afslutningsvis et lille stemningsbillede fra den efterfølgende morgen i Saksfjed-Hyllekrog.
Tak for et fint møde.
De allerbedste hilsner
Emilie
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Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog

Kommentarer /ansvarlig
arbejdsgruppen

Er gjort

Gentages/
skal gøres

Faste opgaver:
X

X

X

X

X

X

Bekæmpelse af bjørneklo

X

X

Beskæring af bevoksning lang markvejen

X

X

Skraldeindsamling på Hyllekrog

X

X

X

X

Vedligeholde ryddede
hybenroseområder på Hyllekrog
Rydde hybenroser ved Fyrrelunden
Fælde birketræer (nord for skoven)

Niels kommer med maskinen i løbet af
september.
Der ryddes for hybenroser både i og
udenfor folden.
De afskårne træer skæres tæt ved basis
og det afskårne samles i bunker.

Slåning af lysesiv med ATV og
skiveklipper
Andre opgaver:

Henvend jer til Lars eller Rasmus.

Ryde yngleøerne

Øerne skal ryddes for opvækst af kruset
skræppe og lysesiv. De skal gerne graves
op eller rodstikkes.
Rasmus mener at have et skilt liggende
han sætter op.

Sætte skilt op på hegn (fyrrelunden)

X

X
X

Samle afskårne birketræer i bunker
Åbne bevoksning ind til det nye
hesteareal
Slåning af opvækst under el hegnet nord
for skoven
Indsamling af markeringspæle nord for
skoven.
Hjælp med materialekørsel til Ninas hus

X
X

Pæle sat for at markere sten ved
slåningen. Samles og lægges i skuret.
Sekretariatet skriver ud når dette bliver
relevant.

X
X
X
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