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Sammenfatning
Fugleværnsfonden erhvervede i 1995, i samarbejde med Karen Krieger-Fonden, Hyllekrog og den østlige del af Saksfjed Inddæmningen på Lollands sydspids. Med sine samlet 170 hektar er området Fondens største reservat. Reservatet blev opkøbt af Karen
Krieger-Fonden, men Fugleværnsfonden har den fulde rådighed over området og driver
det i henhold til sine målsætninger.
Baggrunden for nærværende rapport er bl.a., at der efter den seneste plejeplan fra
1997 er opstået et behov for at sammenfatte erfaringer, nye ideer og imødegå nye
plejebehov. I rapporten inddeles reservatet i en række delområder, der behandles hver
for sig med hensyn til plejebehov, målsætninger og plejeforslag.
Det overordnede formål med plejen på Fugleværnsfondens arealer ved SaksfjedHyllekrog er at skabe, bevare og forbedre livsbetingelserne for de lysåbne naturtypers
karakteristiske fugleliv og øvrige naturværdier.
Med hensyn til Saksfjed Inddæmningen sigter forslagene på at skabe elementer af det
kulturlandskab, der opstod bag dæmningen omkring 1950, efter at dræningen af området var tilendebragt, d.v.s. et generelt lysåbent landskab med større sammenhængende engområder med kær og vandhuller, mindre urørte skovpartier med el og
birk samt overdrev med spredte buske. For Hyllekrogs vedkommende tager forslagene
primært udgangspunkt i områdets nuværende "naturtilstand".
Græsning af de åbne arealer i Saksfjed-Hyllekrog skal fortsat være den vedvarende
plejeform. Viser det sig, at græsningen ikke kan forhindre visse arealer i at gro til, vil
det være nødvendigt at fortsætte den rørhøst og/eller maskinelle slåning af vegetationen, som allerede i dag er en regelmæssig del af plejen.
Det anbefales i videst muligt omfang at lade afgræsningen ske efter principperne for
”landskabsgræsning” og ”helårsgræsning” med naturnærhed, vildhed, variation og
sammenhæng som de bærende elementer. Landskabsgræsning i store sammenhængende fenner vil medvirke til at ændre den eksisterende skarpe opdeling af arealerne
ved at skabe glidende overgange mellem de forskellige naturtyper og dermed forstærke indtrykket af landskabelig og oplevelsesmæssig sammenhæng.
Af øvrige forslag skal fremhæves rydning af uønsket vegetation, høslæt og standsning af unødvendig afvanding ved at lukke for kanaler, der leder vand bort fra arealerne. Dette skal ske under hensyntagen til afgræsningen. På Hyllekrog foreslås etableret et rævefrit område ved hjælp af hegning samt etablering af vandhuller, der ikke
påvirkes af saltvand, til gavn for grønbroget tudse.
Trods Saksfjed-Hyllekrogs store landskabelige og oplevelsesmæssige værdier finder
ret få besøgende vej til reservatet. Udover områdets relativt afsides beliggenhed, kan
dette skyldes manglende kendskab til områdets eksistens, samt at det kan være
vanskeligt at finde frem til og orientere sig i. Plejeplanen giver en række forslag til,
hvordan Fugleværnsfonden kan øge opmærksomheden om reservatet, lette de besøgendes adgang til området og sikre, at den rekreative udnyttelse sker under hensyntagen til eksisterende naturværdier. Forslagene omfatter etablering af cykel- og
gangstier, udsigtsplatforme, etablering af ”shelter” og Naturrum, opstilling af plancher samt bedre skiltning til og indenfor reservatet.
Det anbefales desuden at udvikle samarbejdet mellem Fugleværnsfonden, Skov- og
Naturstyrelsen Storstrøm og Lolland Kommune for at sikre, at arbejdet med at bevare, formidle og udvikle naturen i det 170 hektar store reservat får en lokal forankring
og integreres i kommunens øvrige planopgaver, herunder Natura 2000 handleplaner
og/eller kommuneplaner.
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Baggrund og formål

2.1

Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der blev stiftet af Dansk
Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Siden stiftelsen har fonden anvendt et tocifret
millionbeløb til opkøb af naturområder og formidling til gavn for naturen og mennesker i mange generationer frem.
Midlerne til opkøb og pleje stammer fra testamentariske gaver, private bidrag indsamlet blandt især DOF's medlemmer samt tilskud fra fonde, legater og lignende.
Fugleværnsfondens formål kan sammenfattes således:
At værne om de den danske fuglefauna ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter.
At iværksætte naturformidling fra Fondens reservater.
At støtte projekter, der bidrager til at bevare danske yngle- og trækfugle samt
deres levesteder under disse fugles ophold i Danmark.
I dag har Fugleværnsfonden 19 reservater over hele landet (Figur 1). De ca. 850
hektar rummer tilsammen alle Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper.
De fleste af områderne er åbne for besøgende, og der er etableret gangbroer, stier,
fugletårne og skjul, der sikrer, at publikum har gode muligheder for at opleve områderne.
Til flere af reservaterne er knyttet lokale, frivillige arbejdsgrupper, der - ud over at
stå for det daglige tilsyn - udfører målrettet praktisk naturpleje, opsætter redekasser,
tæller fuglene og arrangerer guidede ture i områderne.
Ud over at sikre og forbedre vigtige fuglelokaliteter ønsker Fugleværnsfonden at vise
i praksis, hvilke resultater, der kan opnås med en bæredygtig forvaltning og en målrettet pleje af naturen.
Fugleværnsfonden har fået udarbejdet plejeplaner for de fleste af fondens arealer:
Tryggelev Nor på Langeland (1995, 1999 og 2004).
Gundsømagle Sø ved Roskilde (1997).
Saksfjed-Hyllekrog på Lolland (1997 og 2008).
Barup Sø på Falster (1998).
Gulstav Mose på Fyn på Fyn (1999).
Søgård Mose i Sønderjylland (2000).
Sølsted Mose i Sønderjylland (2001).
Ravnstrup Sø på Midtsjælland (2002).
Stormengene i Sønderjylland(2004).
Agerø i Nordjylland (2004).
Stubbesø på Djursland (2006).
Vaserne (2007).
Da plejeplanerne gælder for en begrænset periode, er det Fugleværnsfondens hensigt at opdatere planerne med jævne mellemrum, såfremt der er behov for dette.
Interesserede kan finde oplysninger om Fugleværnsfonden og dens reservater, strategi og formål, frivillige arbejdsgrupper og aktiviteter på www.fugleværnsfonden.dk.

Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed-Hyllekrog
November 2008

3

Figur 1: Fugleværnsfondens 19 fugleværnsområder; 1: Vaserne; 2: Gundsømagle Sø; 3: Ravnstrup
Sø; 4: Ægholm; 5: Nyord Enge; 6: Barup Sø; 7: Saksfjed-Hyllekrog; 8: Nakskov Indrefjord; 9:
Gulstav Mose; 10: Tryggelev Nor; 11: Roholm; 12: Bøjden Nor; 13: Søgård Mose; 14: Sølsted Mose; 15: Stormengene; 16: Stubbe Sø; 17: Bøvling Klit; 18: Agerø; 19: Råbjerg Mose
(www.fugleværnsfonden.dk).

2.2

Plejeplanens udgangspunkt og tilblivelse
Fugleværnsfonden erhvervede i 1995, i samarbejde med Karen Krieger-Fonden, Hyllekrog og den østlige del af Saksfjed Inddæmningen på Lollands sydspids. Med sine samlet 170 hektar er området Fondens største reservat. Reservatet blev opkøbt af Karen
Krieger-Fonden, men Fugleværnsfonden har den fulde rådighed over området og driver
det i henhold til sin målsætninger.
I 1997 fik Fugleværnsfonden udarbejdet en plejeplan, der primært havde til formål at
forbedre forholdene for fuglelivet ved Saksfjed (Ornis Consult 1997). Baggrunden var
bl.a., at man siden 1950erne havde konstateret en markant tilbagegang for ynglende
vandfugle, samt at tidligere ynglefugle som brushane, stor kobbersneppe og klyde i
slutningen af 1990erne helt var forsvundet.
Plejeplanen fra 1997, der blev til i et samarbejde mellem Ornis Consult A/S, Fugleværnsfonden og den lokale frivillige arbejdsgruppe for Saksfjed-Hyllekrog, fremkom
med en række forslag til, hvordan det tidligere så rige ynglefugleliv kunne genskabes
og bevares.
Siden er en række af plejeplanens forslag realiseret, men siden 1997 er nye behov
opstået, flere oplysninger er kommet til, og der er gjort erfaringer med praktiske plejetiltag.
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Baggrunden for denne rapport er derfor bl.a., at der efter mere end 10 år er opstået et
behov for at revidere den gamle plejeplan fra 1997 med henblik på at sammenfatte
erfaringer, nye ideer og imødegå de nye plejebehov.
Plejeplanen er blevet til i et nært samarbejde med Fugleværnsfondens Arbejdsgruppe
for Saksfjed-Hyllekrog, idet gruppens medlemmer har bidraget med deres store lokalkendskab.
Foruden at samle op på de erfaringer og nye problemstillinger, der er kommet til siden
1997, adskiller nærværende rapport sig fra den gamle plejeplan på en række punkter:
De botaniske forhold og andre naturværdier, herunder bl.a. padder, er givet større vægt end i den gamle plejeplan, der først og fremmest fokuserede på områdets fugleliv.
Plejeplanen rummer et særskilt formidlingsafsnit, idet formidling gennem årene
er kommet til at spille en stadigt større rolle i Fugleværnsfondens virke og
overordnede formål.
Siden udarbejdelsen af den første plejeplan i 1997 er de internationale naturbeskyttelsesforpligtigelser, der knytter sig til Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne for alvor blevet en integreret del af den danske naturforvaltning og miljølovgivning. Da Saksfjed-Hyllekrog er et internationalt naturbeskyttelsesområde
(Natura 2000 område), adresseres også de internationale forpligtigelser i rapporten.
I forbindelse med LIFE projektet Baltcoast (Rehabilitation of the Baltic coastal lagoon habitat complex), der finansieres dels af EU, dels af Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, fremsættes en række forslag, der skal forbedre levevilkårene for
dyr og planter, som er tilknyttet strandenge og strandsøer. På SaksfjedHyllekrog fokuseres særligt på paddearten grønbroget tudse og på ynglende
terner, især dværgterne. Forslagene fremsat i forbindelse med Baltcoastprojektet er indarbejdet i plejeplanen.
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten er foretaget en række besigtigelser af
reservatet ved Saksfjed-Hyllekrog, heraf flere med repræsentanter fra Arbejdsgruppen for reservatet.
Desuden foretager Fugleværnsfondens medarbejdere regelmæssige besøg i området
med henblik på at vurdere den eksisterende pleje, lokalisere plejebehov m.m.. Ved
disse lejligheder er fremkommet mange ideer og forslag, der alle er blevet indarbejdet i
rapporten.
2.3

Lokal involvering
Det 170 hektar store reservat på det sydlige Lolland har et stort potentiale for udvikling af rekreative faciliteter, friluftsaktiviteter og oplevelsesmæssige muligheder.
Dermed har plejeplanen relevans for bl.a. Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm og ikke
mindst Lolland Kommune, der som Fugleværnsfonden har en interesse i at udvikle
områdets naturindhold samtidig med, at de rekreative interesser tilgodeses.
Området vurderes at have et stort potentiale for grøn turisme regionalt, men også at
have værdier, der kan tiltrække folk længere fra.
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Et samarbejde mellem Fugleværnsfonden og Lolland Kommune kan medvirke til at
sikre, at arbejdet med at bevare, formidle og udvikle naturen i det 170 hektar store
reservat får en lokal forankring og integreres i kommunens øvrige planopgaver, herunder Natura 2000 handleplaner og/eller kommuneplaner.
Udgangspunktet for plejeplanen er, at Saksfjed-Hyllekrog er et vigtigt regionalt naturområde, som også skal fungere som udflugtsmål og oplevelsesrigt udflugtsmål. En
langsigtet planlægning, effektiv formidling og udvikling af de rekreative faciliteter og
en passende balance mellem ”beskyttelse og benyttelse” af områdets enestående
natur og oplevelsesmæssige muligheder opnås bedst ved at udvikle samarbejdet med
myndighederne.
Et tættere samarbejde med myndighederne vil bidrage til at udvikle og forbedre de
naturhistoriske, kulturelle og rekreative værdier i reservatet og sikre og forbedre
området som et regionalt udflugtsmål ved at:
Gøre det muligt at udvikle de oplevelsesmæssige og rekreative muligheder i området, herunder mulighederne for at forbedre sundhed, trivsel og rekreative udfoldelsesmuligheder for borgerne i Lolland Kommune.
Skabe en større bevågenhed omkring et af Østdanmarks største sammenhængende naturområder og dermed bidrage til at ”brande” Lolland Kommune som
en attraktiv bosætningskommune, der satser på natur, kultur, sundhed, friluftsliv
og bæredygtig udvikling.
Skabe bedre muligheder for at søge finansiel støtte til projekter af fælles interesse, bl.a. under EUs Landdistriktsmidler, f.eks. gennem lokale aktionsgrupper.
Gøre det lettere at inddrage lokale borgere i kogræsserforeninger, høslætlaug
o.lign. – aktiviteter, der ud over at bidrage til at opretholde de truede lysåbne naturtyper også er af stor social og sundhedsmæssig værdi, og som bidrager til en
større ejerskabsfornemmelse og forståelse for at passe på områdets natur.
Bidrage til at opfylde kommunens vision om ”aktivt at bruge kommunens unikke
natur til at udfolde et indholdsrigt liv – individuelt og i samspil med andre” og
”skabe energi og vækst med udgangspunkt i Lollands naturlige ressourcer.”
Sikre en optimal udnyttelse af resurserne i forbindelse med de forpligtigelser, myndighederne har i forhold til Natura 2000 området på Lolland.

Eng med lyse-siv i Saksfjed Inddæmning.
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Eksisterende forhold

3.1

Beliggenhed m.m.
Saksfjed-Hyllekrog reservatet ligger ved Lollands sydspids 7-8 kilometer øst for Rødbyhavn (Figur 2). Fugleværnsfondens reservat omfatter dels hele Hyllekrog undtagen
fyrgrunden , dels den østlige del af Saksfjed-Inddæmningen, bortset fra det sydøstlige
hjørne, der hører under Digelauget. Hovedparten af Saksfjed Inddæmningen ejes af
Lungholm Gods, hvorfor området ofte også kaldes Lungholm Inddæmning.
Administrativt hører Saksfjed-Hyllekrog under Lolland kommune og Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm. En del miljø-, natur- og planopgaver af relevans for reservatet varetages desuden af Miljøcenter Nykøbing.
Hyllekrog er skabt ved naturlige kystprocesser, hvorimod Saksfjed-Inddæmningen opstod, da man etablerede det Sydlollandske dige efter stormflodskatastrofen i 1872,
hvor store dele af Sydlolland blev oversvømmet.

0

1

2

kilometer

Figur 2: Plejeplanområdet på det sydlige Lolland.

3.2

Beskyttelsesforhold og planmæssig status

3.2.1

National beskyttelse
Saksfjed Inddæmningen med dens opdyrkede arealer, løvskovsbeplantninger og kær
samt oddedannelsen omkring Hyllekrog, i alt 1100 hektar, blev fredet i 1989 med det
formål at beskytte fuglelivet og sikre de botaniske værdier.
Fredningen skal desuden bevare det landskabelige særpræg og regulere offentlighedens adgang til området. I fredningsbestemmelserne hedder det, at området skal bevares i dets nuværende tilstand, d.v.s., at der ikke må foretages terrænændringer, yderligere afvanding eller ændringer af den hidtidige udnyttelse af arealerne.
På udyrkede arealer, enge og overdrev har fredningsmyndigheden ret til at foretage
naturpleje for at opfylde fredningens formål, herunder afgræsning, slåning og fjernelse
af selvsåede træer og buske.
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For detaljer vedr. fredningen henvises til "Overfredningsnævnets afgørelse af 19. maj
1989 om fredning af dele af Saksfjed Inddæmning, Drummelholm og Hyllekrog i Holeby
og Rødby Kommuner”.
Store dele af projektområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser (§ 3). Næsten alle kystnære strækninger er udpeget som strandeng, og
også digegravene og en lang række af områdets vandhuller og vandløb/kanaler er
omfattet af loven. Beskyttelsen indebærer, at man ikke uden dispensation fra de
kommunale myndigheder kan foretage ændringer i naturtypernes tilstand. Størstedelen af reservatet er desuden beliggende indenfor strandbeskyttelseslinien (300 meter),
og hele reservatet ligger indenfor kystnærhedszonen (3 kilometer).
I regionplanforslag 2005-2017 for det tidligere Storstrøms Amt er området mellem
Rødby Havn og Drummelholm udpeget som et jordbrugs- og beskyttelsesområde,
d.v.s. et område, hvor de særlige natur- og kulturhistoriske, rekreative og landskabelige værdier skal bevares og forbedres. Hyllekrog indgår i et nationalt geologisk
interesseområde, og Hyllekrog og Drummelholm er en del af et større uforstyrret
landskab. Kysten mellem Rødby Havn og Drummelholm er en af flere kyster med”
primære opholdsarealer”. Området indgår desuden i et område med begrænsede
drikkevandsinteresser.
Skovplantningen på den nordøstlige del af matr. 1a har status som fredskov.
Hyllekrog og dele af de kystnære arealer på Saksfjed Inddæmningen er en del af Hyllekrog Vildtreservat under Miljøministeriet. Reservatet omfatter samlet 7.500 hektar,
hvoraf 7.335 hektar er søterritorium og 165 hektar er land. I alt er oprettet 4 vildtreservater i farvandet omkring den sydlige del af Lolland: Hyllekrog, Nysted Nor, Rødsand og Frejlev Vig. Områderne er af international betydning for en lang række vandfuglearter og har stor værdi for den danske bestand af spættet sæl. Også gråsæl
benytter året igennem revet ved Rødsand som hvileplads.
Farvandet omkring Hyllekrog er jagt- og forstyrrelsesfrit kerneområde for vandfugle.
Dermed er der jagtfred både i Fugleværnsfondens reservat og på hele farvandet ud for
diget. Også digegravene indgår i det jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområde.
Reservatet er desuden udpeget som SFL-område (Særligt Følsomt Landbrugsområde).

SFL-områder er udpeget, hvor det vurderes at have størst gavn for natur, grundvand, vandløb, søer m.v. at ekstensivere landbrugsdriften. I SFL områder kan
opnås støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
3.2.2

International beskyttelse
Saksfjed-Hyllekrog udgør en væsentlig del af et af de danske Natura 2000 områder,
der omfatter 113 Fuglebeskyttelsesområder og 254 Habitatområder (Figur 3). I områderne skal sikres og/eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper
og arter, som områderne er udpeget for, jvf. Søgaard et al. (2003).
Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 83 omfatter 9 arter af ynglende fugle og 7 arter af trækgæster (www.blst.dk). I forhold til de arealer, der forvaltes af Fugleværnsfonden, er særligt havørn, rørhøg, klyde, splitterne, fjordterne,
havterne og dværgterne relevante at fokusere på. Også rødrygget tornskade, der
står opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1, men ikke indgår i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet, yngler årligt i inddæmningen.
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Figur 3: Oversigtskort, der viser beliggenheden af det internationale naturbeskyttelsesområde, der
udgøres af Fuglebeskyttelsesområde nr. 83 Hyllekrog-Rødsand (rød skravering) og Habitatområde
nr. 152 (rød linie). Fuglebeskyttelsesområdet overlapper med den sydlige del af Habitatområdet.

Habitatområde nr. 152 er udpeget på grund af forekomsten af 22 forskellige Habitatnaturtyper, der omfatter såvel marine og kystnære habitater som moser, overdrev
og skovnaturtyper. Dertil kommer forekomsten af pattedyrene gråsæl og spættet sæl
samt insektet eremit (www.blst.dk).
I det område, der omfattes af plejeplanen, findes adskillige af de internationalt beskyttede naturtyper. Strandeng (1330) og tidvis våd eng (6410) findes udbredt i området. Den prioriterede Habitatnaturtype (2130) *stabile kystklitter med urteagtig
vegetation (grå klit og grønsværklit) findes på Hyllekrog, og på Digelaugets arealer
forekommer den prioriterede Habitatnaturtype *kystlaguner og strandsøer (1150).
Af Habitatdirektivets Artikel 12 fremgår desuden, at medlemslandene skal indføre en
streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om disse forekommer i
eller udenfor beskyttelsesområderne (Bilag IV arterne). Bilag IV-artene grønbroget
tudse, stor vandsalamander og spidssnudet frø kendes fra reservatet. Springfrø og
markfirben er ikke registreret, men i det mindste dele af området synes at være potentielt egnet for disse arter. Marsvin forekommer i farvandet ud for Fugleværnsfondens reservat.
Endelig er Saksfjed-Hyllekrog en del af Ramsarområde nr. 25. Dette indebærer bl.a., at
arealerne skal friholdes for tekniske anlæg og andre indgreb eller aktiviteter, der kan
ændre på områdets karakter eller påvirke dyre- og plantelivet.
3.2.3

Vindmøller ved Hyllekrog
Energistyrelsen gav i slutningen af 2007 det svenske energiselskab E.ON Sverige AB
tilladelse til at udbygge havvindmølleparken ved Rødsand mellem Gedser og Hyllekrog med yderligere 90 havvindmøller. Møllerne vil være op til 145 meter høje, og
den nærmeste møllerække vil blive placeret kun 1,7 km fra Hyllekrogs sydkyst. Møllerne vil givetvis rent visuelt ændre det nuværende åbne og uforstyrrede landskab
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ved Hyllekrog, men påvirker næppe den terrestriske natur i Fugleværnsfondens reservat og har dermed ikke umiddelbart indflydelse på plejeplanens indhold.
3.3

Ejerforhold
Hovedparten af Saksfjed Inddæmning ejes af Lungholm Gods, hvorfor området også
kaldes Lungholm Inddæmning.
På Figur 4 er vist de arealer (170 hektar), der i 1995 blev opkøbt af Karen KriegerFonden, og som Fugleværnsfonden nu har rådighed over.
Selve diget, den smalle tange mellem diget og Fugleværnsfondens arealer og den trekantede parcel tilstødende Drummelholm, ejes af Lollands Digelaug, der også vedligeholder selve diget. I 2008 blev der truffet en aftale mellem Fugleværnsfonden og Digelauget om, at disse arealer, selve diget dog undtaget, efter gensidig orientering, kan
inddrages i plejeforanstaltningerne på Fugleværnsfondens arealer.
Derfor omfatter plejeplanen også de dele af digelaugets arealer, der grænser op til Fugleværnfondens områder(Figur 4).
Vedligeholdelsen af selve diget, herunder den årlige slåning af vegetationen, varetages
dog fortsat af Digelauget.

Figur 4: Ejerforhold i plejeplanområdet.
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3.4

Beskrivelse af Saksfjed-Hyllekrog

3.4.1

Dannelse og nuværende udseende
Den menneskeskabte Saksfjed Inddæmning og den naturskabte kyst med oddedannelsen Hyllekrog på Sydlolland er, med den sparsomme bebyggelse og de udstrakte vidder, et helt usædvanligt landskab i denne del af landet.
Diget omkring Saksfjed Inddæmningen opstod efter århundredets værste stormflod i
november 1872. Under stormfloden steg vandet til 3 meter over normalniveauet, og
næsten hele Sydlolland stod under vand. Efter stormfloden byggede man over syv år
det dige, der nu strækker sig 63 kilometer langs Lollands sydkyst. Afvandingen, der
kom til at strække sig over mange år, skal dog også ses som et ønske om landvinding
og den opdyrkning af arealerne, der sidenhen fandt sted (Hansen 2008). Saksfjed Inddæmningen var først endeligt tørlagt i midten af 1950'erne.
Diget blev oprindeligt bygget ved hjælp af skovle, trillebøre og hestevogne. Det blev
fremstillet af materialer fra det umiddelbare bagland, der ofte bestod af lette, sandede materialer og tidligere marine aflejringer, der i dag ”bindes” af rødderne fra digets
vegetation. Diget er løbende blevet forstærket med stensætninger, høfder, udlægning af supplerende jord m.m. Bag diget er der flere steder landområder, der ligger
under havniveau, og hvor pumpestationer sikrer en fortsat tørlægning af arealerne.
Før anlæggelsen af det Sydlollandske dige i 1872 var kysten på Sydlolland fliget og
bugtet, men efter diget, der blev anlagt på en række barriereøer ud for den oprindelige kyst, er kysten i dag de fleste steder snorlige. Digerne blev lagt hen over barriereøerne, bl.a. Tjørnebjerg og Store og Lille Brunddrag, der hermed blev landfaste og nu
indgår som en del af det inddæmmede område.
Inden for dæmningen anes endnu i dag flere af de holme, der lå i den tidligere fjord.
Nu ses de som svage forhøjninger i landskabet. Den gamle gård Lyttesholm ligger
f.eks. på en af disse holme. Andre er Magleholm og Kalveholm.
Hyllekrog længst mod øst undgik diget. Her løber en ca. 5 kilometer lang odde ud
mod sydøst. Før inddigningen var Hyllekrog den yderste i den række af øer langs
kysten, hvorpå diget blev anlagt. Hyllekrog forblev en ø, indtil en storm i 1951 lukkede strømmen mellem denne og den allerede ved inddigningen landfaste Drummelholm. Under vinterens storme og højvande oversvømmes ofte store dele af den 5 kilometer lange sandodde, så kun oddens højeste steder forbliver tørre.

Klitter ved Drummelholm.
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3.4.2

Vandforhold
Saksfjed Inddæmningen gennemstrømmes af et system af afvandingskanaler. Arealet
afdrænes gennem kanalerne til en pumpestation ved Billitse Mølle i fjorddiget langs
inddæmningens østside. Området deles i en mindre sydlig og en større nordlig del af
den brede afvandingskanal, der løber frem til pumpestationen.
Såvel på inddæmningen som på Hyllekrog findes enkelte naturligt opståede strandsøer.
Tilstødende Fondens arealer i Saksfjed Inddæmningen findes umiddelbart bag diget
flere af de gamle fyldafgravninger, der stammer fra digets anlæggelse. På et langt
stykke er der gravet så dybt, at gravene nu fremstår som en række lavvandede
strandsøer.
På Hyllekrog-tangen findes en række vandhuller og strandsøer, hvoraf ”Fyrsøen”
længst mod øst er den største. Vandhullerne, der er forbundet med et system af grøfter, er vigtige levesteder for padder, især grønbroget tudse, samt mange arter af ynglende og rastende fugle. For en nærmere beskrivelse af de hydrologiske forhold henvises til COWI (1997b).

3.4.3

Driftsformer, naturpleje
Tilbage i 1930'erne blev strandengene omkring fyret på Hyllekrog afgræsset af ca. 24
malkekøer og 5-8 heste. Også engene bag diget blev tidligere afgræsset og fremstod
frem til midt i 1960erne med et helt lavt græsdække. Efter græsningens ophør groede
engene til med en tæt og strid vegetation, og digegravene blev omgivet af tagrør. Nogle steder begyndte buske desuden at sprede sig ud over de tidligere enge.
Fra sommeren 1996 påbegyndtes græsning igen på en stor del af fondens arealer med
henblik på at genskabe et mere åbent og varieret plantedække med rede- og fødemulighed for bl.a. nogle af de fuglearter, der er forsvundet fra området indenfor de seneste 30-40 år.
På Hyllekrog indhegnedes i 1996 det ene af de store strandengarealer ved fyret, og en
flok kødkvæg blev sat ud. I 1997 etableredes endnu en indhegning på Hyllekrog. Den
nye indhegning er forbundet med den hidtidige fold, og græsses af den samme flok
kreaturer. Vandhullerne på Hyllekrog har vist sig at være for salte til, at kvæget kan
drikke af dem, men med hjælp fra det tidligere Storstrøms Amt blev fundet ferskvand,
som kvæget selv henter op ved hjælp af mulepumper.
Der er tidligere foretaget lidt rørhøst på Fugleværnsfondens arealer i den nordlige del af
matr. 1a samt ved Billitse Mølle, men denne driftsform er nu ophørt.
Desuden foretages lidt høslæt, hovedparten maskinelt, bl.a. for at bekæmpe større
bevoksninger af lyse-siv og gøre arealerne attraktive for græssende kvæg og ynglende
fugle.
Som et større naturplejeprojekt skal desuden fremhæves, at Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i slutningen af 2007 afsluttede ca. 5 års arbejde med at fjerne
en større bevoksning af elletræer i Saksfjed Inddæmningen med det formål at omdanne den ensformige skov af hvid-el til ca. 13 hektar sammenhængende åben eng.
Området er derefter blevet hegnet ind og er i en periode blevet afgræsset af får.
De arealer, der var under afgræsning i reservatet i 2008, fremgår af Figur 5.
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Figur 5: Afgræssede arealer på Saksfjed-Hyllekrog i 2008.

3.5

Fugleliv
Hele Saksfjed-Hyllekrog området har længe været kendt som et meget vigtigt yngleog rasteområde for især vandfugle. Områdets geografiske placering ved Lollands
sydspids betyder også, at der om efteråret passerer et meget stort fugletræk over
området.
Frem til 1950erne, hvor de sidste dele af Saksfjed Inddæmningen ud mod diget blev
helt tørlagt, var disse enge endnu vigtige ynglepladser for arter som brushøns, stor
kobbersneppe og klyde. Også en stor måge- og ternekoloni nær fyret på Hyllekrog er
forsvundet indenfor de seneste år. Selv om der i det lange perspektiv er tale om tilbagegange for mange ynglefuglearter, er saksfjed Inddæmningen og Hyllekrog dog
fortsat særdeles vigtige ynglefuglelokaliteter.
Målrettet naturpleje de senere år har genskabt levestedser for strandengenes ynglefugle, hvilket har medvirket til at standse tilbagegangene og fastholde pæne bestande af ynglefugle karakteristiske for lysåbne naturtyper.
I dag tæller ynglefuglene flere mere eller mindre fåtallige danske ynglefugle (Tabel 1 og
2), bl.a. gråstrubet lappedykker, svømmeænderne knarand, skeand og atlingand samt
bl.a. klyde, dværgterne, rødrygget tornskade, bynkefugl og græshoppesanger. På engene umiddelbart inden for diget yngler almindelige vadefugle som vibe, strandskade
og rødben. Hele området er et af de sikreste steder i Østdanmark for iagttagelser af
havørn, og det skønnes, at mulighederne for, at et ynglepar kan etablere sig i området, er ganske gode.
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Tabel 1: Udvalgte ynglefugle (antal par) i Saksfjed Inddæmningen. +: yngler. Data fra Fugleværnsfondens tællinger i området.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Lille lappedykker

0

0

0

0

2

1

1

0

Toppet lappedykker

1

1

0

1

1

1

1

0

Gråstrubet lappedykker

4

5

6

6

6

6

5

5

Knopsvane

0

0

0

0

0

1

0

0

Grågås

0

1

2

2

0

0

1

0

Gravand

1

0

0

1?

0

1

1

1

Knarand

0-1

3

3

4

5

4

4

5

Krikand

0

0

0

0

0

0

0

0

Gråand

4-5

10

8

10

15

11

12

13

Spidsand

0

0

0

0

0

0

0

0

Atlingand

1-2

3

3

3

3

2

1

0

Skeand

3

7

6

3

5

5

5

6

Taffeland

0

0

0

0

0

0

0

0

Ederfugl

0

0

0

0

0

0

0

0

Toppet skallesluger

0

0

0

0

0

0

0

0

0-1

1

1?

1?

?

1

1

0

Spurvehøg

0

0

0

0

0

0

1

0

Musvåge

0

0

1?

1

1

1

0

0

Tårnfalk

1

1

1

1

1

1

1

1

Blishøne

>5

7

11

9

15

16

14

9

0

2

+

+

>1

>2

>2

>2

Vandrikse

>1

2

+

+

+

+

+

+

Agerhøne

1

0

0

0

0

0

0

0

Rørhøg

Grønbenet rørhøne

Strandskade

1-2

2

3

3

3

2

2

3

Klyde

0

0

0

0

0

0

0

0

Stor præstekrave

0

0

1

0

0

0

0

0

7-10

15

19

16

14

16

14

11

Vibe
Dobbeltbekkasin

3

3

1

3

1

3

1

1

4-6

9

9

8

7

10

11

11

Skovsneppe

0

2

2

+

+

>1

>2

>2

Hættemåge

3

7

4

3

3

4

4

4

Stormmåge

0

0

0

0

0

0

0

0

>5

3

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

1

Rødben

Gøg
Natugle
Rødrygget tornskade

1

1

2

1

3

2

2

3

Engpiber

+

+

+

+

+

+

+

+

Gul vipstjert

0-2

2

0

1

0

0

1

0

Bynkefugl

1-2

1

0

0

0

0

0

0

2

+

>2

+

+

>3

>3

0-1

2

2

1

1

1

1

?

Rørsanger

+

+

+

+

+

+

+

+

Kærsanger

2

1

+

+

3

+

>4

>2

Nattergal
Græshoppesanger

Karmindompap
Rørspurv

0-1

0

0

0

0

0

0-1

0

+

+

+

+

+

+

+

+
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Tabel 2: Udvalgte ynglefugle (antal par) på Hyllekrog. +: yngler. 1985-1989: Jørgensen (1989).
Data fra 1999-2006 fra Fugleværnsfonden.

85-89

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Gråstrubet lappedykker

1

3

3

3

2

3

3

2

1

Knopsvane

1

0

0

0

0

0

Grågås

8-12

Gravand

c. 10

>4

4

5

4

5

5

+

3

Knarand

4-6

0-1

0-2

3

3

5

5

2

3

Krikand

1

0

0

6

7

6

5

5

Gråand
Spidsand

0

1-4

Atlingand
Skeand

8-13

2-5

0

4

5

4

3

2

1

1

0

Troldand
Toppet skallesluger

6

1

Taffeland
Ederfugl

6
1?

3

0

1

1

1

c. 150

c. 50

38

57

89

43

15

24?

27

15

3-5

4

8

2

4

1

4?

2

0

0

Rørhøg
Tårnfalk

0-1

Blishøne

>2

1?
1

3

3

Grønbenet rørhøne
Vandrikse

1

Agerhøne
Strandskade

Vibe

28-32

1

?

?

?

?

+

?

?

?

9

8

8

5

2

2

1

3
6

10

2

3

11-13

5-8

10

10

8

9

7

10

6

3

7

8

9

9

9

7

0-1

Rødben

4-9

Hættemåge

10

Stormmåge

5

Sølvmåge

3500

Fjordterne

46

Havterne

2

Dværgterne

3

Gøg
Engpiber

>1

9-10

Dobbeltbekkasin

Rødrygget tornskade

0

4

1

Klyde
Stor præstekrave

1
4

11

6

15
6-10

15

6

1

0-1

11

10

15

11

9

1

1

0

0

0

?

0

0

0

?

?

0

0

5

0

0

0

0

2

0

0

0

0

>1

2
+

1
+
+

+

+

+

+

Gul vipstjert

+

0

1

1

1

1

2

Rørsanger

+

+

+

+

+

Rørspurv

+

+

+

+

+

Hyllekrog er især kendt for de mange tusinde rovfugle, der om efteråret, primært i
august-oktober, trækker over området. Det drejer sig navnlig om hvepsevåge, musvåge, fjeldvåge, spurvehøg og fiskeørn. Også trækket af duer og småfugle er meget
stort. Rastende fugle omfatter især svømmeænder, gæs, vadefugle og rovfugle.
Mange rovfugle overvintrer desuden i Saksfjed Inddæmningen (Tabel 3).
I det fladvandede farvand nord for Hyllekrog raster året rundt knopsvaner i 10.000vis. I træktiden raster desuden undertiden tusinder af sædgæs samt store flokke af
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bl.a. knopsvane, sangsvane, knortegås, sædgås, grågås, bramgås, pibeand, krikand,
gravand samt vibe og andre vadefugle, bl.a. ryler, strandskade, stor og lille kobbersneppe, hjejler og regnspover.
En del rovfugle på træk bliver ofte et stykke tid i Inddæmningen for at søge føde eller
afvente gunstigt vejr. Mere end 100 hvepsevåger og musvåger kan ses gå til overnatning på markerne og i træerne. Her raster desuden regelmæssigt rovfugle som
havørn, rørhøg og blå kærhøg. Stor og lille skrigeørn ses regelmæssigt, og også hvid
stork ses med jævne mellemrum i området.
Diget anvendes ofte af trækkende og rastende rovfugle som tårnfalk, spurvehøg og
blå kærhøg til hvil eller fouragering. Om efteråret anvendes digegravene især af
dykænder som troldand, taffeland, bjergand og hvinand. Desuden raster skalleslugere af og til i digegravene.
Tabel 3: Efterårstrækket af rovfugle ved Hyllekrog. 1984-1992: Nielsen (1994 & 1995). 2007:
www.dofbasen.dk. Bemærk, at observatørerne ved indtastning i DOF-basen næppe konsekvent har
skelnet mellem ”Hyllekrog” og ”Saksfjed Inddæmningen”, hvorfor tallene skal tages som udtryk for
trækfuglenes forekomst i området mere generelt. Tallene er maksimumstal på en dag (dags-maks).
1984-1992

2007

2007

Hyllekrog og
Saksfjed

Hyllekrog

Saksfjed Inddæmningen

Hvepsevåge

2178

430

667

Sort glente

2

-

-

Rød glente

30

76

39

Havørn

3

-

10

Rørhøg

52

11

20

Blå kærhøg

26

11

7

3

-

1

Hedehøg
Duehøg

3

1

-

826

212

208

Musvåge

2452

745

780

Fjeldvåge

191

84

32

Fiskeørn

25

32

32

Tårnfalk

27

7

-

Aftenfalk

1

-

-

Dværgfalk

29

8

2

Lærkefalk

6

2

5

Vandrefalk

1

2

1

Spurvehøg

3.5.1

Botaniske værdier
Gravesen (1982) skrev om Saksfjed Inddæmningen, at digerne, digegravene og de
fugtige partier ved Brunddragene og Bilitse Holme (mellem Drummelholm og slusen
ved Sjælstofte Fæland) tilsammen er en af Lollands vigtigste botaniske lokaliteter.
Botanisk kan området karakteriseres som en mellemting mellem en steppeflora fra
Mellemeuropa og hedeflora fra Atlantkysten.
Diget
Da havdiget blev opført på en række af de barriereøer, der tidligere lå mellem Østersøen og selve Lollands sydkyst, er det i dag muligt at finde mange af de oprindelige
planter omkring det lange dige.
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Diget blev som tidligere nævnt i sin tid bygget af materiale fra baglandet, hovedsageligt bestående af sand, skaller og marine aflejringer. Mere end 100 års udvaskninger
af næringsstoffer har skabt et næringsfattigt miljø, der huser et helt specielt planteliv. Ydersiden af diget (mod havet) er tilsået med den frøblanding, der anvendes af
digelauget, mens plantesamfundene på digets inderside hovedsageligt består af naturligt indvandrede arter, der må formodes at stamme fra områderne bag diget.
På eller omkring Østersødiget vokser en lang række interessante plantearter, bl.a.
klæbrig limurt, som er meget sjælden i resten af landet, men her mange steder kan
findes i ret store bevoksninger. Blandt andre karakteristiske arter, som er fåtallige i
landet som helhed, kan fremhæves hjorterod, ager-kohvede, østersø-hjælme (en
hybrid af bjerg-rørvene og sandhjælme) og filtet hestehov.
På digets syd- og sydøst vendte jævnt skrånende ydersider vokser flere arter, der
ellers er knyttet til klitter og tørre overdrev. Den nordvendte inderside er mere stejl,
og her virker vegetationen mange steder mere frodig end på den mere soleksponerede yderside. F.eks. vokser der adskillige varianter af bregner på nordsiden, og
stedvis er der udviklet kratbevoksning, mens digets yderside er helt åben.
Bag digerne og på Hyllekrog
Også indenfor diget findes der arealer med interessante plantesamfund. Dels i de
mere eller mindre fugtige digegrave, der findes langs hele den sydlollandske
digekyst, dels på de udyrkede arealer, der ligger mellem digegravene og det bagvedliggende agerland. Udstrækningen af de udyrkede arealer veksler meget, fra ganske
smalle bræmmer til ret brede flader med lavtliggende enge.
Bag havdiget ved Store Brunddrag findes i forbindelse med digegravene et meget
varieret landskab med et stort antal plantearter, hvoraf flere er af national eller regional interesse. I en mosaik af tørre og fugtige/våde partier findes små fattigkærspartier, hvoraf flere domineres af tørvemos. Desuden forekommer indikatorarterne mose-troldurt, børste-siv og rundbladet soldug.
Af andre arter bag diget kan nævnes bakke-gøgelilje, maj-gøgeurt, den sjældne kongebregne, revling, hedelyng, nyse-røllike, katteskæg, tørst, hoved-frytle, liggende
potentil, slangetunge, kær-dueurt, strand-nellike, tusindfrø, engelsk potentil og spæd
mælkeurt. Den sidstnævnte findes her i landet ellers kun i Jylland.
Nyse-røllike, der er meget sjælden i denne del af landet, har her en af sine få livskraftige bestande. For bakke-gøgelilje er der tale om den største af 4 forekomster i
det område, der omfattede det tidligere Storstrøms Amt, for mose-troldurt er der tale
om den ene af blot 2 forekomster. På strækningen mellem Billitse og Lundehøje har
den sjældne tangurt et af sine få lollandske voksesteder. Desuden vokser den i Østdanmark meget sjældne hoved-frytle ved Saksfjed.
Forekomsten af sjældne urter er især meget stor på Hyllekrog. Særligt iøjnefaldende er
soløje-alant og strandnellike. Desuden findes den meget sjældne hybrid mellem marehalm og strand-kvik og den ligeledes meget sjældne klæbrig limurt på tangen.
Af floraen ved Saksfjed-Hyllekrog kan i øvrigt nævnes tandbælg, djævelsbid, alm. kattefod, hundesalat, alm. ulvefod, grå star, mangeblomstret frytle, smalbladet og butfinnet mangeløv og almindelig månerude.
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3.5.2

Andre naturværdier
Forekomsten af frøer og tudser i Saksfjed Inddæmningen blev bl.a. undersøgt i slutningen af 90erne i forbindelse med forundersøgelse af mulighederne for naturgenopretning i inddæmningen. Fem paddearter blev registreret ved undersøgelsen: lille og
stor vandsalamander (Bilag IV art), grøn frø, skrubtudse og grønbroget tudse (Bilag
IV art). Grønbroget tudse er nu så vidt vides forsvundet fra ”fastlandet”, således at
bestanden på Hyllekrog-tangen nu er isoleret.

Grønbroget tudse – kan fortsat ses på Hyllekrog (www.fugleværnsfonden.dk).

Der er ikke fundet oplysninger om markfirben (Bilag IV art) i området, men de solbeskinnede skrænter langs diget må formodes at udgøre i det mindste et potentielt
levested for denne art. Ifølge de lokale beboere er digeskrænterne desuden levested
for en større bestand af snog (Jørgen Olsen, pers. medd.).
På spidsen af Hyllekrog og i farvandet udenfor det Sydlollandske Dige ses ofte spættet sæl og marsvin.
Med hensyn til insekter viser en gennemgang af det tidligere Storstrøms Amts regionale Rødliste, at grøn køllesværmer Adscita statices (”Sårbar”), der især forekommer
på overdrev og afgræssede enge, hvor der vokser rigeligt med blomster og syre, er
registreret på et par lokaliteter nær Rødby (1996).
Desuden er seksplettet køllesværmer Zygaena filipendulae (”Sjælden”) tidligere fundet ved Rødby (1950-1989). Arten forekommer især på tørre overdrev, heder og
grøftekanter. Malurt-hætteugle Cucullia artemisiae (”Opmærksomhedskrævende og
Ansvarsart”) findes ved vejkanter, nær hegn, gamle grusgrave, strandoverdrev og
lignende steder mange steder i området (Storstrøms Amt 2000). En af landets sjældneste løvgræshopper, cikadegræshoppen, findes i reservatet, bl.a. i området omkring
Ninas Hus.
3.5.3

Kulturværdier
Som et kuriosum kan nævnes, at der spredt rundt i Saksfjed Inddæmingen findes ca.
85 stenbunker. Bunkerne vidner om, at fattige arbejdsmænd tjente til føden ved at
ophugge de gamle fjordsten til skærver i forbindelse med udbygningen af Fugleflugtslinien (Rødby Havn). Huller efter de manglende sten kan tillige ses rundt om i
området. Desuden findes enkelte bygninger o.lign. af nogen kulturhistorisk interesse
indenfor reservatet.
Hyllekrog fyr blev oprettet i 1905 og bestod den gang af et tårn, som var sammenbygget med fyrmesterboligen. Fyrmesteren boede den gang hele året på Hyllekrog,
men fyret har ikke været i brug siden 1971, og i dag står kun selve fyrtårnet tilbage.

Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed-Hyllekrog
November 2008

18

I en af græsningsfoldene nær fyret på Hyllekrog ses et sommerhusfundament, der
stammer fra et forsøg på at opføre et sommerhus på tangen, hvilket dog blev forhindret af fredningsbestemmelserne.
På Hyllekrog-tangen ligger desuden Ninas Hus, hvis navn stammer fra den unge
kvinde, der i 1970erne satte sit fodaftryk i det støbte gulv sammen med sin mand og
barn. Huset var, inden Fugleværnsfonden overtog Hyllekrog, en jagthytte, men er nu
base for den frivillige arbejdsgruppes aktiviteter på odden.
3.5.4

Formidling og rekreativ udnyttelse
Trods Saksfjed-Hyllekrogs store landskabelige og naturmæssige værdier finder ret få
besøgende vej til reservatet. Det er indtrykket, at dette, ud over reservatets relativt
afsides beliggenhed, skyldes manglende kendskab til områdets eksistens, samt at det
kan være vanskeligt at finde frem til og orientere sig i.
Plejeplanen giver derfor anvisninger til konkrete tiltag, der kan øge opmærksomheden omkring reservatet, skaffe flere besøgende til det unikke naturområde og sikre,
at den rekreative udnyttelse sker under hensyntagen til de eksisterende naturværdier.
Der findes udmærkede stisystemer og veje rundt i området, herunder flere cykelruter
etableret af det tidligere Storstrøms Amt.
Fugleværnsfonden arrangerer jævnligt guidede ture rundt i området, herunder den
årlige ”hvepsevågens dag”, hvor man kan opleve efterårets store rovfugletræk. Også
Lolland Kommune og de grønne foreninger arrangerer jævnligt ekskursioner og afholder arrangementer i området.
Klitterne ved Brunddragene, umiddelbart tilstødende et mindre område med sommerhuse, er et særligt benyttet sted for fugleiagttagelser om efteråret, hvilket af og
til giver anledning til konflikter mellem fuglekiggere og bl.a. brugerne af sommerhusene. Desuden kan de til tider mange besøgende forårsage slitage på den følsomme
klitvegetation.

Hvepevågens dag tiltrækker hvert år mange besøgende.
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4

Målsætninger og virkemidler

4.1

Målet med plejen
For Saksfjed Inddæmningen sigter plejeforslagene mod at skabe elementer af det kulturlandskab, som var opstået bag dæmningen omkring 1950, umiddelbart efter at
dræningen af området var tilendebragt, d.v.s. et generelt lysåbent landskab med større
sammenhængende engområder med kær og vandhuller, mindre urørte skovpartier
med el og birk samt overdrev med spredte buske.
Hyllekrogs måske største værdier knytter sig til områdets uforstyrrethed, store vidder
og den frie kystdynamik, der til stadighed påvirker og forandrer området. At gøre Hyllekrog til en ø igen er næppe realistisk. Derfor tager plejeforslagene for Hyllekrogs vedkommende primært udgangspunkt i områdets nuværende "naturtilstand".
På grundlag af fredningens formål, områdets landskabelige værdier, de nuværende og
tidligere biologiske værdier, plejeområdernes forskellige historie og landskabelige karaktér samt Fugleværnsfondens generelle formål opsættes nedenstående hovedformål
med naturplejen og formidlingen i Saksfjed-Hyllekrog reservatet.

Målsætning for naturforbedringer og naturpleje ved Hyllekrog-Saksfjed:
De biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier ved SaksfjedHyllekrog skal beskyttes og bevares.
Yngle- og rastebetingelserne for et bredt udsnit af de karaktéfugle for strandenge, der er eller har været regelmæssige yngle- eller rastefugle i området de seneste ca. 20 år, skal bevares, genskabes og forbedres.
Det skal sikres, at Fugleværnsfonden bidrager til at opfylde de internationale
forpligtelser, der knytter sig til reservatets status som internationalt naturbeskyttelsesområde.
Målsætning for formidling ved Hyllekrog-Saksfjed:
Det skal sikres, at områdets besøgende har let adgang til området og information om dets naturværdier og publikumsfaciliteter.
Der skal sikres et øget kendskab til områdets naturværdier, en større bevågenhed om reservatets eksistens og beliggenhed samt en passende balance
mellem ”beskyttelse og benyttelse”.
Formidlingen af områdets natur- og kulturværdier skal ske på en måde, der
tilbyder de besøgende en god og vedkommende information samt gode adgangsforhold og samtidig sikrer balancen mellem beskyttelse og benyttelse.

4.2

Virkemidler
Vegetationsrydning og afbrændning
På en del af de arealer, hvor græsningens omfang foreslås udvidet, vil en slåning
og/eller rydning af den nuværende vegetation være nødvendig for, at dyrene kan få
adgang til arealerne. Slåningen og den efterfølgende græsning har til hensigt at forbedre yngle- og fourageringsbetingelserne for områdets ande- og vadefugle og vil givetvis
også være en botanisk gevinst for arealerne.
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På tilgroede bredzoner omkring vandhuller og digegrave kan det være nødvendigt at
foretage en bekæmpelse af tagrørsbræmmen. På sådanne arealer kan det være nødvendigt at foretage rørskær under vandet for at sikre en vegetationsfri passage mellem
land og vand til gavn for ande- og vadefugle. Desuden kan foretages en forsøgsvis
”pletvis” afbrænding af lyse-siv med f.eks. gasbrænder el.lign. Afbrænding af en eng
eller overdrev kan komme på tale som en engangsforanstaltning eller som et tilbagevendende indgreb, hvis vegetationen har fået et stort indhold af planter, som de græssende dyr undgår, og hvor slåning ikke er mulig i fuglenes yngletid. Også tagrør kan
fjernes ved afbrænding.
Vandstand
Saksfjed Inddæmning har i mere end hundrede år været afvandet kunstigt med
pumpeaktivitet ved Billitse Mølle. Skov- og Naturstyrelsen undersøgte i 1997 konsekvenserne af at få hævet vandstanden i Saksfjed Inddæmningen. Pga. udviklingen i
jordbrugserhvervet blev planerne om en vandstandshævning desværre aldrig realiserede. Det er imidlertid af stor betydning at tankerne genoptages, eftersom der er
tale om et projekt af såvel national som europæisk betydning.
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 kan medføre tab af naturværdier, der har indfundet
sig på de afvandede områder i Saksfjed Inddæmning, vurderes det, at en større naturgenopretning bør have højere prioritet.
Indtil en nærmere afklaring foreligger, foreslås det, at Fugleværnsfonden indsamler
viden om reservatets hydrologiske forhold og forsøger sig med lokale vandstandshævninger på egne arealer. Det indebærer, at alle unødvendige dræn bør stoppes, og at
der ved større afløb isættes stigbord el.lign. med henblik på regulering (se kort i bilag).
Vandstanden bør herefter følges nøje, med fokus på eventuelle konsekvenser for naboarealerne.
Græsning
Græsning af de åbne arealer i Saksfjed-Hyllekrog skal fortsat være den vedvarende
plejeform. Viser det sig, at græsningen ikke kan forhindre visse arealer i at gro til, vil
det være nødvendigt at fortsætte den rørhøst og/eller maskinelle slåning af vegetationen, som allerede i dag er en regelmæssig del af plejen.
Det anbefales, i det omfang det kan lade sig gøre, at lade afgræsningen ske efter
principperne for ”landskabsgræsning” og ”helårsgræsning” med naturnærhed, vildhed, variation og sammenhæng som de bærende elementer. Landskabsgræsning i
store sammenhængende fenner vil medvirke til at ændre den eksisterende skarpe
opdeling af arealerne ved at skabe glidende overgange mellem de forskellige naturtyper og forstærke indtrykket af landskabelig og oplevelsesmæssig sammenhæng.
Ved landskabsgræsning med lavt til moderat græsningstryk vil dyrene formentligt
foretrække bestemte områder/naturtyper og dermed graduere græsningstrykket,
således at der opstår en variation af tætgræssede, let græssede til stort set ugræssede områder med levesteder for mange arter. Det betyder, at arealerne vil kunne
udvikle sig til et sammenhængende eng- og overdrevslandskab med en mosaik af
åbne arealer, skov og krat.
Hvis muligt kan også vilde græssere (med naturlige hjorde af f.eks. hjorte og andre
vilde dyr) indgå i græsningen for at give mere råderum for succession og dynamik –
og dermed en større grad af vildhed i naturen og flere oplevelsesmæssige muligheder
for områdets besøgende. Allerede i dag findes store vildtlevende bestande af rådyr og
dådyr i Saksfjed-inddæmningen.
Mulighederne for at gennemføre helårsgræsning bør undersøges. Vintergræsning
sikrer en hårdere græsning på træer og buske og betyder, at publikum kan opleve
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dyrene året rundt. Såfremt græsning skal finde sted i vinterperioden skal sikres, at
der er arealer med gode læforhold på tør bund og en varieret vegetation, der kan
dække hovedparten af dyrenes behov på denne årstid. Vintergræsning kan kræve
tilskudsfodring iht. dyreværns loven (Butenschön 2007).
Helårsgræsning vurderes at give en bedre afgræsning af de tilgroede strandengsarealer (strandkvik, sandstar m.m.) og vil medvirke til en forbedret pleje af klitarealer, inkl. nedbidning af rynket rose. Der vil desuden være en positiv indirekte effekt
på problemet med prædation fra ræve (se nedenfor), eftersom helårsgræsning formodentligt vil medføre en mindre bestand af mus, som følge af en generelt lavere
vegetationshøjde og dermed mindre førne på de afgræssede arealer.
Den gældende græsningspraksis følger generelt betingelserne for MVJ tilskud, d.v.s. et
græsningstryk på højest 1,4 kreaturer per hektar i gennemsnit og tidligste udbinding 1.
maj (høslæt 15/6-15/7). Græsningstrykket på alle arealer bør dog løbende vurderes og
om nødvendigt ændres. Såfremt det besluttes at gennemføre helårsgræsning i reservatet, skal MVJ-aftalerne for de pågældende arealer tilpasses gennem en dispensation
fremsendt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FødevareErhverv, Miljøkontoret i Tønder).
Invasive arter
I forbindelse med fjernelse af uønsket vegetation skal opmærksomheden rettes mod
invasive arter, herunder særligt rynket rose, der flere steder er et problem i reservatet,
idet den hæmmer den naturlige klitvegetation. Finder man nye planter i reservatet,
bør disse straks fjernes, inden de når at brede sig. Eksisterende bevoksninger kan
bl.a. bekæmpes ved opgravning, slåning og græsning. Den mest effektive men også
mest besværlige og tidskrævende bekæmpelse er opgravning, hvor man skal sikre
sig, at det dybe rodnet og især rodudløberne fjernes. Dog skal bemærkes, at opgravning i klitområder har vist sig at kunne skabe vindhuller og sandflugt (Miljøministeriet
m.fl. 2004). Desuden findes der en bestand kæmpe-bjørneklo på den nordlige del af
nordengen (delområde 3d i handleplanen nedenfor).
Prædatorer
Det er blevet påpeget fra flere sider, at ræve er en medvirkende årsag til, at bestandene af jordrugende fugle på især Hyllekrog har været i tilbagegang i de senere år. Det er
derfor blevet fremført i forbindelse med bl.a. Baltcoast projektet, at man bør forsøge at
mindske rævebestandene på fondens arealer. Det mest effektive er sandsynligvis at
bekæmpe rævene ved kunstgrave. Fugleværnsfonden har udtrykt ønske om, at dette
sker i samarbejde med lokale jægere og vildtkonsulenten. Det foreslås desuden, ved
hjælp af et lavt hegn, at sikre rævefrie forhold til gavn for jordrugende fugle på Hyllekrog.
Der er ikke aktuelt kendskab til, at mink skulle være et problem i Saksfjed-Hyllekrog,
men det er sandsynligt, at dyr findes i området eller med tiden finder vej til reservatet.
Det lokale skovdistrikt udlåner fælder og yder bistand i forbindelse med aflivning af
dyrene, men opsætning af fælder kræver mindst to daglige eftersyn af fælderne og vil
derfor være arbejdskrævende. Det anbefales dog løbende at være opmærksom på problemet og at kontakte By- og Landskabsstyrelsen, såfremt der registreres problemer
eller iagttages dyr eller spor efter dem.
Formidling
Målsætningen for formidling søges opfyldt gennem tiltag, der forbedrer publikums
oplevelse og rekreative udnyttelse af Fugleværnsfondens reservat ved SaksfjedHyllekrog. Forslagene omfatter etablering af publikumsanlæg, opstilling af plancher,
forbedringer af vejvisning til reservatet m.m., som beskrevet i 5.2. Det anbefalede
samarbejde mellem Fugleværnsfonden, Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm og Lolland Kommune kan ligeledes ses som et led i arbejdet med at forbedre formidlingen
af reservatets naturværdier.
Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed-Hyllekrog
November 2008

22

5

Handleplan

5.1

Naturforbedringer og naturpleje
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Figur 6: Oversigt over planens plejeområder. Bemærk, at plejeområde 3 af hensyn til overskueligheden er inddelt i 4 mindre delområder.

Af praktiske grunde inddeles plejeplanområdet i det følgende i en række plejeområder,
der behandles enkeltvis m.h.t. plejemålsætning, plejebehov m.m. (Figur 6):
1) Hyllekrog.
2) Fårefolden.
3) Nordlige græsningslandskab:
a) Enge ved Billitse Mølle.
b) Tidligere skovbevokset areal.
c) Skovområdet.
d) Afgræssede områder nord for plantagen.

Skovområde i Saksfjed-Inddæmningen.
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5.1.1

Plejeområde 1: Hyllekrog
Beskrivelse
Plejeområdet omfatter hele Hyllekrog, samlet ca. 81 hektar (matr. 1e). Hyllekrog består i hovedsagen af en bræmme af klitter 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 med flere mere eller mindre saltpåvirkede pander. Ved fyret findes også
en mindre kratbevoksning. Yderst mod øst findes et aktivt krumoddesystem med fortsat landtilvækst (Figur 7).
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Figur 7: Plejeområde 1: Hyllekrog-tangen.

Fugleværnsfonden ejer hovedparten af Hyllekrog. Skov- og Naturstyrelsen ejer dog ca.
1,5 hektar omkring fyret (inkl. selve fyret), og det Lollandske Digelaug ejer Drummelholm (ca. 1,5 hektar) ved fæstet til diget.
Dele af området afgræsses af kreaturer, idet der findes to græsningsfenner, der afgræsses af den samme flok dyr. Græsningstrykket er derfor ikke konstant henover
sæsonen.
En del vandfugle yngler på Hyllekrog (ynglepar 2006): gråstrubet lappedykker: 1,
gravand: 3, grågås: 1,knarand: 3, gråand: 6, skeand: 1, ederfugl: 27, toppet skallesluger: 2, blishøne: 1, strandskade: 5, klyde: 3, stor præstekrave: 6, vibe: 6, rødben: 9 og desuden gul vipstjert: 2.
Spidsand og atlingand har tidligere ynglet, dog ikke de senere år. Også sølvmåge har
tidligere ynglet (ca. 300 par i midten af 1990erne). Fjordterne ynglede indtil ca. 1992
med ca. 50 par ved Drummelholm, og dværgterne ynglede med 0-2 par på tangen eller
på tilstødende holme ved Rødsand. Siden er næsten årlige yngleforsøg af bl.a. fjord- og
dværgterne slået fejl, angiveligt på grund af prædation fra ræve.
Rødrygget tornskade yngler regelmæssigt med enkelte par, og landsvale, sanglærke,
engpiber, hvid vipstjert, rørsanger og rørspurv er karakterfugle.
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Hyllekrog og specielt fladvandet nord for 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 står
ofte på selve Hyllekrog.
Der findes en rig og meget varieret flora på Hyllekrog. Klitterne er opbygget af hjelme, og den østlige variant Østersø hjelme, ligesom den sjældne kæbrige limurt optræder almindeligt. Strandengene er karakteriseret af almindelig strandengsvegetation, dog med et stort og dominerende indslag af strand-kvik. I områdets lavninger,
der mange steder er tæt græsset af gæs og andre andefugle, findes områder med
strand-annelgræs. Områdets strandrørsumpe er domineret af tagrør og strandkogleaks.
Rynket rose er fortsat et problem mange steder på tangen, hvor arten breder sig på
bekostning af den oprindelige lyskrævende strandengsvegetation. En forsigtig vurdering baseret på luftfotos fra 2006 viser ca. 55 forskellige kloner, der dækker et samlet areal på ca. 6.600 m2 (Figur 8).
Hyllekrog er levested for den internationalt beskyttede grønbroget tudse. Arten tåler
en moderat saltholdighed (op til 8,5 promille) i ynglevandhullerne og yngler i pander i
strandengsområdet, i fyrsøen og formodentligt også tæt ved spidsen af tangen. Arten
foretrækker vandhuller med vegetationsfattige bredzoner, som tørrer ud henover
sæsonen. Der findes flere velegnede vandhuller af denne type på Hyllekrog. Arten
overnatter og overvintrer bl.a. omkring Ninas Hus, samt under vraggods i klitter og
på engene.
Bestanden af grønbroget tudse på Hyllekrog er blevet isoleret, efter at arten så vidt
vides er uddød på de tilstødende dele af fastlandet. Bestanden er måske ikke ret stor
(maximalt 6 hanner er hørt, 2006). Der har været god ynglesucces i 2006 (mange
unger er set), men i 2007 har der ikke været nogen yngel, fordi der på grund af
mange højvander i vinteren 2006/2007 trængte saltvand ind i alle huller.

Ninas Hus, udgangspunkt for mange af Arbejdsgruppens aktiviteter. Stregtegning af Leif Måhr.
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Figur 8: Skønsmæssig udbredelse af rynket rose Rosa rugosa på Hyllekrog-tangen i 2006.

Plejemålsætning

Plejeområde 1: Hyllekrog
Området skal fremstå overvejende lysåbent, med naturlig hydrologi og kystdynamik og med minimal opvækst af vedplanter, herunder rynket rose.
Yngle- og rastemuligheder for vadefugle, terner og måger skal tilgodeses ved
at genskabe en lav strandengsvegetation, primært på oddens brede stykke
omkring og umiddelbart vest for fyret samt på Drummelholm. Desuden skal
skabes rævesikre områder for at sikre arternes ynglesucces.
Mulighederne for områdets internationalt beskyttede bestand af grønbroget
tudse skal bevares og forbedres.

Plejeforslag
(1) Afgræsning
Muligheden for at gennemføre landskabsgræsning på tangen bør undersøges, evt. i
form af helårsgræsning. De anbefales at overveje 2 forskellige scenarier med hensyn
til græsning af området.
Scenarie 1: De eksisterende græsningsarealer bør fortsat afgræsses af kreaturer med
et højt græsningstryk, ca. 1,4 DE (dyrenheder)/hektar, hvilket svarer til en flok dyr på
30-37 voksne dyr med afkom. Området inderst på Hyllekrog (Drummelholm) bør
fremover afgræsses af kreaturer. Her kan der laves en fold på ca. 2 hektar. Hegning
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bør foretages med hegn der kan nedtages i vinterperioden, pga. et stort opskyl af
tang på Drummelholm.
De eksisterende græsningsfolde bør udvides, hvor dette er muligt, til første del af
klitområdet syd for vejen for at modvirke spredning af rynket rose.
Scenarie 2 (landskabsgræsning): Alternativt kan overvejes landskabsgræsning i
én stor sammenhængende fenne, hvori hele Hyllekrog-tangen indgår, inklusiv arealerne ved Drummelholm. Dette indebærer, at der hegnes ved tangens begyndelse
umiddelbart vest for Drummelholm.
Helårsgræsning vurderes at give den bedste afgræsning af de tilgroede strandengsarealer og vil som tidligere nævnt også medvirke til at reducere problemet med prædation fra ræve, idet en forbedret afgræsning vil medføre et lavere udbud af mus
som fødekilde til rævene.
Galloway kvæg vil være velegnet, og der foreslås et græsningstryk på 0,4 dyreenheder (DE) per hektar, hvilket svarer til ca. 32 dyr. En sådan hegning, hvor hele Hyllekrog-tangen i princippet er én fenne, forudsætter, foruden en aftale med Digelauget,
at de hegn, der står i vandet jævnligt efterses og om nødvendigt repareres for at
sikre, at de ikke ødelægges af vinterens vejrlig (Figur 9).

Figur 9: Alternativ hegning, der inddrager hele Hyllekrog-tangen i græsningsarealet. Den viste
hegning skal gøres rævesikker for at reducere risikoen for, at ræve får adgang til tangen.

(2) Slåning og rydning
Rynket rose bør generelt fjernes fra området ved enten afgræsning, opgravning eller
årlig slåning alt efter behov. Områder domineret af strand-svingel bør slås årligt eller
efter behov. Opnås den ønskede vegetationsudvikling ikke, bør udføres afpudsning.
Alle nåletræer i bevoksningen omkring Fyrsøen fjernes. Plantagen har kulturhistorisk
værdi og er desuden nyttig af hensyn til de græssende dyr, der kan søge ly under
træerne. Der bør dog findes en anden træartssammensætning, således at plantagen
primært kommer til at bestå af træer og buske som f.eks. vildæble, forskellige arter
af prunus eller lignende. Disse vil give gode læ og rastemuligheder og kan samtidig
give føde til trækkende fugle såvel som sommerfugle.
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(3)

Hydrologi.

Det system af afvandingskanaler, der bl.a. løber fra bl.a. Fyrsøen (se Figur 10), kan
blokeres med jord. Dette vil givetvis genskabe de oprindelige eller naturlige fugtighedsforhold, bl.a. med vand i allerede eksisterende lavninger i en større del af året,
ikke mindst om foråret og forsommeren. Indgrebet vil medføre, at der opstuves mere ferskvand end ellers i vandhullerne, men kan næppe på længere sigt hindre, at
området bliver stadig mere oversvømmet af saltvand. Derfor foreslås også skabt
vandhuller højere oppe i terrænet, hvor vandet kan holde sig permanent ferskt.
Lige vest for Ninas Hus ønsket gravet et helt nyt vandhul med et areal på ca. 180 m²
til de ynglende grønbrogede tudser. Dybden vil blive ca. 1 meter, hvilket bør være
tilstrækkeligt, da en prøvegravning har vist vand i 60 cm’s dybde. Desuden anbefales
gravet et antal vandhuller på beskyttede og højtliggende områder rundt om på tangen til gavn for såvel grønbroget tudse som græssende kreaturer (Figur 10).
(4)

Prædation

Områdets bestand af ynglefugle er mindre end ønskeligt, hvilket formodentligt skyldes prædation fra ræve. Det foreslås at forsøge at gøre hele Hyllekrog rævefri ved at
rejse et hegn ved tangens fod nær Drummelholm (Figur 9). Vælges græsnings scenarie 2 ovenfor, anbefales det at lave hegnet inderst på Hyllekrog (ved digefoden) rævesikkert (1-2 meter højt). Bekæmpelsen af ræve på Hyllekrog bør desuden intensiveres ved anlæg af yderligere kunstgrave og evt. fældefangst. Det er særligt vigtigt
med en indledende intensiv bekæmpelse for at få et rævefrit udgangspunkt.
(5)

Afbrænding

I 2006 brændte 3 hektar af Hyllekrogs klitter. Branden viste, at afbrænding kan supplere græsning, hvis denne ikke giver den ønskede effekt.
(6)

Formidling

Etablering af ”Naturrum” i fyrtårnet i samarbejde med skovdistriktet efter retningslinier for naturrums-konceptet (se 5.2.). Udarbejdelse af plancher til Naturrummet.
Etablering af primitiv overnatningsplads/shelter, der kan nås til fods eller med havkajak med mulighed for overnatning uden for fuglenes yngletid.

Fyrsø
Ninas Hus

Figur 10: Forslag til plejeindgreb på Hyllekrog, der skal forbedre forholdene for grønbroget tudse.
Hvide linier: grøfter, der foreslås tilkastet med jord. Røde cirkler: forslag til nye vandhuller.
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5.1.2

Plejeområde 2: Fårefolden
Beskrivelse
Området omfatter ca. 26 hektar åben eng, hvoraf en del er tilgroet med lyse-siv,
beliggende umiddelbart vest for Hyllekrog-tangen (Figur 11).
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Figur 11: Plejeområde 2: Fårefolden.

Området opstod efter inddigningen, da arealerne nærmest diget hovedsagelig blev
brugt til græsning. De fugtige enge med lav vegetation, som opstod på grund af den
fortsatte græsning, blev hurtigt en vigtig yngleplads for mange vandfugle, bl.a. vadefugle som brushøns og stor kobbersneppe.
Græsningen af engene fortsatte frem til 1960erne, hvorefter den gradvist ophørte, og
arealerne groede til i højt græs. Denne udvikling forstærkedes som følge af yderligere
dræning. Samtidig med at kulturpåvirkningen ophørte, forsvandt hovedparten af de
vadefuglearter, som tidligere ynglede på engene langs diget. Målet med plejeindsatsen i
denne del af fondens reservat har derfor de senere år været koncentreret om at genskabe de åbne, tæt græssede enge.
I dag består af området af et åbent engområde, som på store arealer er tilgroet med
lyse-siv. Mod diget findes digegrave, der er omkranset af af rørskov/strandrørsump. I
den sydligste del mod P-pladsen til Hyllekrog findes desuden fugtige kærområder.
Fugleværnsfonden ejer kun en del af området (Figur 4), idet Digelauget og Lungholm
Gods ejer henholdsvis ca. 13 og 2 hektar. Efter aftale med den Lollandske Digelaug
indgår også digegravene i denne plejeplan.
Kun få vadefugle yngler i området, måske fordi de store og mange tuer af lyse-siv udgør et problem, idet disse arealer trods græsningen ikke fremstår specielt attraktive for
ynglende vadefugle.
I 2006 ynglede (antal ynglepar): 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. Spidsand og krikand har måske ynglet visse år. Også rørhøg har tidligere
ynglet i området, dog ikke de seneste år.
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Desuden yngler engpiber, bynkefugl, rørsanger, rørspurv, sanglærke og agerhøne. På
markerne vest for området yngler gul vipstjert, bynkefugl, stenpikker, agerhøne, fasan
og sanglærke med enkelte par. I de tilstødende læhegn yngler rødstjert (1 par), fuglekonge (1-2 par).
Almindelige krat- og hegnsfugle som ringdue, krage, musvit, sumpmejse, halemejse,
blåmejse, løvsanger, gransanger, gulbug, gærdesanger, tornsanger, sortmejse, jernspurv, gærdesmutte, bogfinke, grønirisk og gulspurv yngler også i området.
Omkring digegravene ses en rørsump bestående af tagrør og strand-kogleaks. Vegetationen tyder på, at der er et vist saltindhold i digegraven, hvilket kan skyldes indtrængning af saltvand gennem diget.
I Fårefolden findes flere arter af orkidéer, nemlig kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt og
bakke gøgelilje.
Sydligst i området findes en bestand, af den sjældne og fredede kongebregne. I forbindelse med tidligere naturpleje projekter er enkelte eksemplarer af den sjældne
plante indhegnet, formentligt for at beskytte planterne mod afbidning og trampeskader fra græssende dyr. Tilsyneladende virker hegnene ikke efter hensigten, idet der i
2008 sås flere livskraftige eksemplarer af kongebregne udenfor hegnene end indenfor. På grund af den manglende afgræsning forekommer der omkring hegnene desuden en kraftig opvækst af bl.a. lodden dueurt og andre høje urter, der i flere tilfælde
er tæt på at overskygge bregnerne.
Grønbroget tudse er kendt fra den sydligste del af området (1996), men det er uvist,
om arten fortsat yngler her.
Fra ca. 1997-2002 har hele området været afgræsset af kødkvæg (Hereford) med et
græsningstryk på ca. 0,5 storkreatur per hektar. Siden 2002 har Fugleværnsfondens
del af området været afgræsset med får. Der har ikke været afgræsning af digelaugets
arealer i perioden 2002-2005. I 2006 blev græsningen genoptaget.
Af andre aktiviteter i perioden 1997-2007 skal fremhæves, at vandstanden er blevet
hævet med ca. 40 cm ved justering af stigbord syd for Billitse Mølle. Desuden er foretaget rydning af tjørn og, i 2005-2007, slåning af lyse-siv.
Plejemålsætning

Plejeområde 2: Fårefolden
Området skal fremstå generelt lysåbent, med typisk eng vegetation og med
gode yngle- og fourageringsbetingelser for vade- og andefugle. Der skal være tæt græssede partier omkring digegravene og kun spredt opvækst af tagrør på partier med særlig fugtig bund.
Plejen skal udføres under hensyntagen til områdets sjældne planter.

Plejeforslag
(1)

Afgræsning

Området skal også fremover afgræsses af får og/eller kreaturer. Afgræsningen og
den tilhørende hegning skal medvirke til, at den rørskov, der står på tør bund, omdannes til eng, mens rørskov, der står på våd bund, skal bevares som rørsump.
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Der skal fokuseres på, at afgræsningen virker dæmpende på lyse-siv, og hegningen
bør foretages således, at dyrene får mulighed for at skabe vegetationsfattige og lysåbne overgange mellem land, bl.a. omkring områdets digegrave. Pga. områdets ret
tilgroede karakter foretrækkes tidlig udbinding fra 1. maj. Om muligt, bør græsningen fremover ske i én samlet fenne fremfor i to, som er tilfældet i dag.
(2)

Hydrologi

Der bør iværksættes en hydrologisk forundersøgelse med henblik på at belyse mulighederne for at forbedre vandstandsforholdene og samtidig sikre afgræsningen.
Vandstanden i området skal holdes så høj som mulig. Alle grøfter der medvirker til
afvanding blokeres, såfremt dette er muligt under hensyntagen til naboarealerne (se
kort i bilag). Det er særligt vigtigt, at vandstanden holdes høj i fuglenes yngletid i
april-juli. Dog skal findes en balance, således at vandstanden ikke hindrer afgræsning
omkring digegravene. Der skal etableres en skalapæl, så det fremover bliver muligt
at overvåge vandstanden i digegravsområderne.
(3)

Lyse-siv/tagrør

Arealer, der domineres af lyse-siv, skal slås mindst én gang årligt for at minimere
opvæksten af denne art. Overgangszoner til digegrave slås med slagleklipper én gang
i sensommeren, og tagrørsdominerede arealer slås, ligeledes i sensommeren.
En kontrolleret og pletvis afbrænding vil hjælpe til med at begrænse udbredelsen af
lyse-siv og tagrør fra området samt at "åbne" engene ved at fjerne de partier med høje, stride græsser, der findes rundt om i området.
Området er som tidligere nævnt voksested for flere sjældne plantearter. Eventuel afbrænding må derfor ikke iværksættes, uden at man har sikret sig, at der ikke sker skader på disse planter. Øvrige regler om markafbrænding skal naturligvis overholdes.
(4)

Formidling

Opstilling af plancher ved P-pladsen nær Drummelholm.
Etablering af platform eller udsigtsområde ved Billitse Mølle med tilhørende plancher,
hvorfra den tilstødende ca. 90 hektar store græsningsfenne kan overskues.
Opstilling af observationsplatform med tilhørende plancher i klitterne syd for Brunddragene, d.v.s. udenfor Fugleværnsfondens reservat. Projektet skal i givet fald gennemføres i samarbejde med de relevante myndigheder, herunder det Lollandske Digelaug og Lolland Kommune.

Digegrave i Saksfjed-Inddæmningen.
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5.1.3

Plejeområde 3: Nordlige græsningslandskab
Beskrivelse
Plejeområde 3 udgør 88 hektar eng, rørsump, skov, levende hegn, digegrave m.m.
(Figur 12). Det store område omfattes af én plejemålsætning, men af hensyn til
overskueligheden skelnes i beskrivelsen af området mellem 4 delområder (3a-d).
Delområde 3a (Enge nord for Billitse Mølle) består af ca. 16 hektar eng nord for
pumpestationen. Hele området på nær selve diget afgræsses af kreaturer fordelt på
to græsningsfenner.
Området er karakteriseret ved tydelige terrænforskelle, som betinger områdets forskellige naturtyper. På baggrund af højdeforskellene kan området derfor opdeles i
flere terrasser med hver sit særpræg.
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Figur 12: Delområde 3a: Enge nord for Billitse Mølle.

På den øvre terrasse findes enge på tør bund. Nord for tilkørselsvejen til diget har
området tidligere været opdyrket. I den forbindelse er stenene fjernet og lagt neden
for skråningen mod digegravene. Der findes gamle drængrøfter, som afvander mod
digegravene. Syd for tilkørselsvejen har opdyrkning ikke fundet sted.
De nedre terrasser består af digegrave samt en skelgrøft. Naturtyperne er strandrørsump og strandeng i de lave partier ud til diget. Vandstanden styres af et stigbord
lige nord for Billitse Mølle.
I den nordlige af de to græsningsfenner består den øverste terrasse nær vejen af
åbent græsland. I området ses enkelte individer af soløje-alant. I den sydligste fenne
er den øverste terrasse præget af høje tuer af lyse-siv og knop-siv.
På overgangen mellem øvre og nedre terrasser findes i begge græsningsfenner en
skråning, med en kortere og mere artsrig overdrevsvegetation. Her ses bl.a. strandnellike, nyse-røllike, vild selleri, vild gulerod, tyndakset gøgeurt og liden tusindegylden. Især i den sydlige del har skråningen været overvokset med store bevoksninger
af havtorn, som er blevet reduceret væsentligt de senere år.
På den nedre terrasse findes en grøft, der danner skellet mellem digelaugets areal og
Fugleværnsfondens. Ovenfor kanalen findes en kort strandengsvegetation med bl.a.
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smalbladet kællingetand, tagrør, kryb-hvene, strand-vejbred, strand-trehage, jordbær-kløver, harril, rød-svingel, sylt-star og fjernakset star. I den nordligste fenne
fremstår området ovenfor kanalen mere tørt og med en artsrig strandengsvegetation: strand-svingel rød svingel, tagrør, sylt-star, strand-kogleaks, strand-siv, kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt, blågrøn star, soløje-alant (stor bestand), jordbær- kløver
og vild-hør. Den egentlige fugtige strandrørsump mellem kanalen og diget består af
strand-siv, tagrør, blågøn kogleaks, strandkogleaks, og i lidt mere tørre områder
forekommer store bestande af fjernakset star.
En del fugle yngler i området, i 2006 (antal ynglepar): gråand: 4, skeand: 2, blishøne: 5, grønbenet rørhøne: 1, vibe: 5, strandskade: 1, rødben: 6, dobbeltbekkasin: 1,
hættemåge: 4, rørsanger: min 1, kærsanger: 1 og rødrygget tornskade: 1. Visse år
yngler desuden rørhøg, bynkefugl og græshoppesanger med et enkelt par. Engpiber
yngler med flere par, og desuden findes rørsanger, kærsanger, sanglærke, tornirisk,
rørspurv og gulspurv.
Grøn frø yngler talrigt i området, ligesom den internationalt beskyttede spidssnudet
frø forekommer (Bilag IV).
Siden den seneste plejeplan i 1997 er gennemført en række plejetiltag.
Udstrækningen af rørsump i og omkring digegravene er reduceret. Der er gennemført en meget omfattende kratrydning på arealet, hvorved stort set alle tjørnebuske
er fjernet fra græsningsfoldene, ligesom store krat af havtorn er fjernet fra nogle af
de vigtige overgangszoner mellem digegrave og de ovenforliggende tørre enge. Hovedparten af buskene på den øvre terrasse er ryddet, og der er gennemført slåning
af lyse-siv på de tørre dele af området, især nord for tilkørselsrampen.
Endeligt er foretaget opstart af afgræsning med et græsningstryk 1-1,5 dyr pr. hektar, og der er foretaget en vandstandshævning efter en istandsættelse af stemmeværket umiddelbart nord for Billitse Mølle.
Delområde 3b (Tidligere skovbevokset areal, Figur 13) udgør 18 hektar eng, der
tidligere var en del af en ca. 47 hektar stor skovbevoksning bestående af plantninger
og sekundær tilgroningsskov fra tiden efter inddæmningen i 1879, heraf tilsyneladende
størstedelen fra efter 2. Verdenskrig (se 3c).
I forbindelse med plejeplanen fra 1997 blev det foreslået, at den daværende skovbevoksning på længere sigt skulle prioriteres lavt i forhold til mulighederne for at tilgodese engfuglefaunaen.
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Figur 13: Delområde 3b: Tidligere skovbevokset areal.
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Efter en omfattende plejeindsats (ca. 13 hektar 1999-2007) fremstår området hovedsagligt som et åbent engområde, der afgræsses af får. På engfladen, der er fremkommet efter rydning, har der været en stor fremspiring af lyse-siv.
I den østlige del (udvendigt på sommerdige) resterer en bevoksning af store gamle
bævreasp (ca. 0,5 hektar).
Det Lollandske digelag ejer ca. 3,7 hektar digegrave yderst mod havdiget. Digelagets
arealer fremstår generelt ret tilgroede. I de laveste partier er der et system af digegrave af forskellig dybde og størrelse. Yderst mod diget, og mod syd, findes tagrørsbevoksede digegrave, som ikke er groet til i elletræer.
I de tilgroede rørskovsarealer omkring digegravene vokser bl.a. strandkogleaks og
strand-siv. Soløje-alant er meget almindelig i dette område, og omkring kanalen er
der spredning af hvid-el fra plantagen. Den ryddede engflade er domineret af lysesiv.
Der skønnes at være gode muligheder for at forbedre forholdene for ynglende padder
i vandhuller i den østlige del af delområdet, hvor et gammelt sommerdige danner et
vandhul. De mange små digegrave har et stort potentiale for ynglende padder, hvis
de mange træer omkring vandhullerne fjernes.
Delområde 3c (Skovområdet) omfatter ca. 23 hektar skovbevoksning, der består af
plantninger og sekundær tilgroningsskov fra tiden efter inddæmningen i 1879, heraf
tilsyneladende størstedelen fra perioden efter 2. Verdenskrig. Størstedelen af skoven
består af 10-20 årige rod- og stødskudsskov af hvidel med indslag af rødel, birk, bævreasp, sølv- og gråpoppel, stilkeg, ask og sitkagran. Enkelte træer er overstandere fra
en ellers afdreven 1. generationsplantning. Desuden findes centralt et kvadrat med
gran (Figur 14).
Mod nordvest findes en holm med skønsvis 50-70 årig blandskov af stilkeg, ask, grå og sølvpoppel og el, der længere mod øst går over i rødelle-hvidelleskov med en del
hvidtjørn og selvsået opvækst af almindelig røn samt pletvis opvækst af ungemellemaldrende stilkege. Ellenes dimensioner er 20-30 cm i brysthøjde. Hvidellene er
gennemgående svage, mange er døde eller døende, og bevoksningen er forholdsvis rig
på dødt ved.
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Figur 14: Delområde 3C: Skovområdet.
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Bundfloraen består af bjergrørhvene, tagrør, almindelig mangeløv og skarpfinnet mangeløv.
Skovområdet vurderes ikke at have nogen større botanisk værdi, men en del fugle
yngler i området, i 2006 (antal ynglepar): blishøne: 2, grønbenet rørhøne: 1, vandrikse: min 1, tårnfalk: 1, vibe: 1, skovsneppe: 2, natugle: 1, stor flagspætte: 2 og
træløber: mindst 3. Karmindompap har ynglet i visse år, og havørn raster regelmæssigt i skoven året rundt.
Plantagen har ingen værdi for padder, mens skovfirben formodentlig vil have en velegnet biotop i lysninger og skovbryn.
Skoven er vigtig for flokke af dådyr (op til 100 dyr), som i skoven finder et sted, hvor
de kan skjule sig om dagen. I skoven er desuden et grævlingekompleks, og der findes tillige ældre kunstgrave, som er i mere eller mindre i god stand.
Der er ikke foretaget nogen former for indgreb i området siden udarbejdelsen af den
seneste plejeplan fra 1997.
Delområde 3d (Afgræssede områder nord for plantagen) omfatter ca. 31 hektar
bestående af en mosaik af flere forskellige naturtyper, som, bortset fra digegravene
og områderne tættest på vejen, er ekstremt næringsfattige.
Mod syd findes en birkelund overvejende af yngre, tilsyneladende mest selvsået skov
af vortebirk med talrige store sten og med et noget åbent præg som følge af græssende kreaturer.
I midten af lunden strækker et åbent engområde sig ind mellem træerne. Her er det
høje græsser, og især bjerg-rørhvene, som dominerer.
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Figur 15: delområde 3d: Afgræssede områder nord for plantagen.
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I områdets østlige del findes et overdrevslignende område med tjørnebevoksninger.
Østligst findes digegrave, som er domineret af tagrør i varierende tætheder. I digegravene ses enkelte meget store og flotte sten, som tidligere har ligget i fjorden.
På stenene findes en fin lavflora.
Enkelte ande- og vadefugle yngler i området, i 2006 (antal ynglepar): gråand: min.
1, rødben: 2, strandskade: 1 og vibe: 3. Disse er knyttet til engområder med lav
vegetation eller til strandrørsumpe omkring digegravene.
Desuden yngler engpiber samt visse år bynkefugl og gul vipstjert i området. Rødrygget
tornskade yngler visse år, og raster, ligesom stenpikker og bynkefugl, i pæne antal i
forår og efterår.
På Stenersholm, d.v.s. udenfor diget yngler knopsvane (1 par), gravand (2 par), toppet
skallesluger (2 par), gråand (flere par), skeand (1 par), rødben (1-2 par), strandskade
(1 par) og flere par blishøns.
Området rummer en særpræget flora med flere sjældne arter. I store dele af området
er der øjensynligt indledt en udpræget fattigkærdannelse. Området er ekstremt udvasket og næringsfattigt, formodentlig som følge af, at det underliggende materiale er
sand. I området findes derfor en række arter, som er kendt fra næringsfattige områder: hedelyng, katteskæg, lyse-siv, knop-siv, bjerg-rørhvene og, i fugtige lavninger,
vandnavle og endda tørvemos (sphagnum).
Nord for birkelunden ses en kraftig spredning af birketræer (vorte-birk) i et område
domineret af lyse-siv og bjerg-rørhvene. Tættest på vejen findes en kortgræsset eng,
som formodentlig er mere næringsrig. Dette er sandsynligvis begyndelsen på den
gamle fjordkyst. Her ses en meget kort grønsvær med kløver; både jordbær-, hvidog rød-kløver. I den øvre del af denne zone findes myretuer fra gul engmyre. Her ses
bl.a. den sjældne og rødlistede hundesalat.
Mod diget findes vandhuller og sumpede områder med strandrørsump. Der er formodentlig en mindre gennemstrømning af saltvand igennem diget, da flere af nedenstående planter i strandrørsumpen tåler saltvand: tagrør (dominerende), kryb-hvene,
strand-kogleaks, sylt-star, smalbladet kæruld, smalbladet dunhammer, lyse-siv, harril, glanskapslet siv, strand-siv, gåse-potentil, soløje alant (almindelig), hjortetrøst,
sandkryb, liden- og strand-tusindgylden. I et vandhul lidt længere inde på det næringsfattige område findes den sjældne plante søpryd.
Terrænet hæver sig svagt op mod birkelunden, og der er en overgangszone, hvor
vegetationen er artsrig overdrevsagtig. Her blev der i 2006 fundet almindelig månerude. Tjørn spreder sig kraftigt i dette område. I den vestlige del af området findes
en bestand af djævelsbid.
Ved kanalen og på diget i kanten af delområdet er der iagttaget snog, hvilket indikerer at den sandsynligvis også udnytter delområdet. Snogen er sjælden på Lolland.
Grønbroget tudse og grøn frø er konstateret i området. Den grønbrogede tudse har
tidligere ynglet i vandhullet helt mod nordøst, som virker velegnet for arten, men
dens aktuelle status er ukendt. Vandhullets bredder er bare og det tørrer ud henover
sæsonen, hvilket giver optimale forhold for den grønbrogede tudse.
Grøn frø yngler formodentlig i delområdets småvandhuller og grøfter. Arten er meget
talrig i de store kanaler i Saksfjed Inddæmningen.
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Som et kuriosum kan nævnes, at der spredt rundt i området findes ca. 85 stenbunker, der stammer fra udbygningen Fugleflugtslinien.
Området afgræsses i dag af kødkvæg, og dele af området har i perioder været afgræsset af får og heste.
Af anden gennemført pleje kan nævnes udtynding af birkelund (2004-2007), afbrænding og slåning af lyse-siv i hjørnet mod sydvest (2004) samt afgræsning med kødkvæg og får samt heste langs den vestligste kant.

En af område 3d´s ca. 85 stenbunker, der er kulturspor efter udbygningen af Fugleflugtslinien.

Plejemålsætning

Plejeområde 3: Nordlige græsningslandskab
Delområde 3 skal udgøre et stort sammenhængende græsningslandskab,
overvejende med lysåbne områder med spredt opvækst af vedplanter, men
centralt med en lysåben, varieret og fugtig skov.
De eksisterende skarpt aftegnede grænser mellem parcellerne (delområderne
3a-d) skal med tiden udviskes, således at der skabes én stor, landskabeligt
sammenhængende græsningsfenne med en mosaik af forskellige mere eller
mindre lysåbne naturtyper, herunder eng, overdrev, digegrave og græsningsskov.
Overgangen fra skov til eng skal være glidende, således at hele området fremstår landskabeligt sammenhængende og uden de eksisterende skarpe grænser, der bl.a. på grund af forskelle i driftshistorie præger arealerne i dag.
Områdets fugtige lavninger og småsøer (digegrave) skal fremstå med vegetationsfattige overgange mellem land og vand og kun spredte tagrørsbevoksninger.
Vandstanden skal forsøges hævet, og vandstanden i området holdes så høj som
muligt. Alle overflødige dræn, grøfter og kanaler skal dækkes til af hensyn til de
ynglende og rastende fugle.

Den viden om de hydrologiske forhold, der kræves for at sikre en passende
balance mellem vandstand og afgræsning, skal tilvejebringes af hensyn til
fremtidige pleje og forvaltning af arealerne.
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Plejeforslag for område 3
(1)

Afgræsning.

Delområderne 3a-3d skal udgøre én stor sammenhængende græsningsfenne, der
inkluderer digelaugets stærkt tilgroede arealer mod nord og øst. For at udvide de
eksisterende græsningsarealer, foreslås enkelte ændringer af den nuværende hegning.
Længst mod nord kan kreaturhegnet flyttes mod nord til kanten af vejen, hvorved en
bestand af bjørneklo kan bekæmpes. Hegnet flyttes ligeledes langs hele områdets
østlige grænse, således at alle digegravsarealer og strandrørsumpe kan indgå i fennen.
Hegnet placeres ca. 10 meter fra digets fod, således at de græssende dyr ikke har
adgang til selve diget. Udbindingen ønskes tidligt på sæsonen for at holde opvækst af
tagrør i og omkring digegravene nede. Som beskrevet i 4.2. kan hele eller dele af
arealet med fordel indgå i en fold med vintergræsning.
(2)

Rydning

Rydning af hegnslinie
Hovedparten af området er allerede indhegnet, men hegnet er ikke alle steder funktionelt p.g.a. kraftig opvækst af vedplanter, høje urter og tagrør. Særligt langs områdets østlige grænse er tilgroningen massiv, hvorfor en flytning af hegnet mod øst
forudsætter et omfattende indgangsindgreb på disse arealer.
Eventuel genvækst af tjørn, havtorn og andre træer og buske bør løbende fjernes,
idet krat af havtorn, som skyder igen, skal knuses med grenknuser.
Lysninger i skov
Det centrale skovområdes (delområde 3c) variation skal øges ved at foretage et antal
rydninger til hjortevildt og kreaturer. Rydningerne etableres ved brug af en stor
grenknuser. Herved undgås stød, hvorved området vil kunne slås efterfølgende for at
forhindre fremspiring af lysesiv.
Rydning af habitatovergange
Der foretages en pletvis rydning i plantagens (delområde 3c) 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.
Rydning af birkeskov m.m.
Birkeskoven længst mod nord fjernes med tiden helt, hvilket indebærer en dispensation fra skovloven. Stød knuses, så området efterfølgende kan slås.
På de højtliggende partier ved Stenersholm ryddes hovedparten af den eksisterende
træbevoksning. Af æstetiske grunde efterlades dog holmens meget gamle og skulpturelle egetræer. Dels er disse af oplevelsesmæssig værdi, dels udgør de en potentiel
yngle- eller hvileplads for de havørne, der regelmæssigt opholder sig i området.
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(3)

Slåning

Ved som tidligere nævnt at ændre græsningspraksis fra flere små fenner til én stor,
bliver det vanskeligere at styre de græssende dyrs færden, og der er en risiko for, at
der lokalt opstår problemer med f.eks. tilgroning.
Såfremt græsning ikke er tilstrækkelig til at opnå den ønskede effekt, kan suppleres
med en årlig slåning og/eller rydning af vegetationen på de pågældende arealer, idet
der særligt fokuseres på områderne omkring digegravene. Et sådant supplerende
maskinelt høslæt finder allerede sted i området i dag.
Ved slåning skal opmærksomheden henledes på områdets mange store sten, der
vanskeliggør maskinel slåning af vegetationen.
De arealer, der er domineret af tætte tagrørsbevoksninger omkring områdets
digegrave, plejes ved slåning/rørskær. Det kan gøres i mindre målestok med buskrydder eller evt. en mindre fingerklipper eller ved brug af en rørhøster.
Lyse-siv bør fjernes ved mindst én årlig slåning efter fuglenes yngletid og gerne før
planterne sætter frø. Planterne slås så tæt på jorden som muligt, og (øjeblikkelig)
efterfølgende afgræsning med kreaturer. Samtidig slås stride, sammenhængende
bevoksninger af bl.a. bjerg-rørhvene og mose-bunke.
Alternativt kan anvendes afbrænding på arealer præget af lyse-siv.
(4)

Hydrologi

Der bør opstilles en skalapæl og gennemføres en hydrologisk forundersøgelse med
henblik på at belyse mulighederne for at hæve vandstanden i området og sikre afgræsningen.
Vandstanden skal holdes så høj som mulig i fuglenes yngletid, og der skal sikres en
passende balance mellem vandstand og ønsket om afgræsning, således, at vandstanden ikke hindrer afgræsning af digegravene.
Enhver form for uønskede og unødvendige grøfter, der kan have en drænende funktion, blokeres, hvor dette er muligt under hensyntagen til naboarealer og græsningsforhold. Indgrebet kræver muligvis en dispensation fra fredningen.
Afløbet fra det store vandhul bag det lille sommerdige i delområde 3b forsøges blokeret for at øge fugtigheden på de nærmeste arealer, og skelgrøften mellem digelaugets område og Fugleværnsfondens areal oprenses af hensyn til padder og fugle.
Grøfter, der afleder vand fra delområde 3d skal tilstoppes. I alt 3 dybe grøfter afleder
vand i vestlig retning, og disse kan nemt stoppes ved udløbet til grøften i kanten af
vejen (se kort i bilag).
(5)

Formidling:

Områdets ca. 85 stenbunker er interessante kulturspor, der lades urørt eller eventuelt markeres med stolper i terrænet, således at de kan indgå i en samlet formidling af
reservatets natur- og kulturværdier.
Desuden foreslås etablering af P-område, med tilhørende plancher, længst mod nord
samt anlæg af cykelrute fra Errindlev til den nordlige ende af reservatet.
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5.2

Formidling
Målsætningen for formidling søges opfyldt gennem en række tiltag, der forbedrer
mulighederne for oplevelse og rekreativ udnyttelse af Fugleværnsfondens reservat
ved Saksfjed-Hyllekrog. Forslagene er kort nævnt under de enkelte delområder i det
foregående afsnit, men uddybes og sammenfattes nedenfor samt i Figur 16:
Etablering af observationsplatform nord for Hyllekrog, hvorfra områdets besøgende kan betragte efterårets store fugletræk uden at komme i konflikt med
områdets sommerhusejere. En observationsplatform, eventuelt med adgang
ad en trappe i træ, på det pågældende sted, vil virke samlende på områdets
besøgende på dage med fugletræk eller med arrangementer som f.eks. hvepsevågens dag. Dermed reduceres slid på vegetationen og konflikter med lokale sommerhusejere. Placering af en platform på det pågældende sted skal i
givet fald ske i samarbejde med (og accept fra) Lolland Kommune og Digelauget, idet sidstnævnte ejer de pågældende arealer.
Etablering af platform eller udsigtsområde ved Billitse Mølle, hvorfra den lavtliggende inddæmning kan overskues.
Etablering af parkeringsområde i den nordligste ende af reservatet.
Etablering af cykelsti fra Errindlev til P-området i den nordlige del af reservatet.
Opstilling af plancher med oplysninger om områdets historie, naturværdier,
stisystemer, rekreative muligheder og adgangsforhold.
Etablering af ”Naturrum” i fyrtårnet på Hyllekrog efter retningslinier udarbejdet af Friluftsrådet, dv.s. at rummet skal være ubemandet, med gratis adgang, altid åbent og med formidling af områdets natur- og friluftsmuligheder
samt mulighed for at spise sin madpakke i tørvejr. Ideen forudsætter et nært
samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, der ejer fyrtårnet og
den grund, det står på.
Etablering af en primitiv overnatningsplads på Hyllekrog, der (udenfor fuglenes yngletid) kan nås til fods eller med havkajak.
Markering af eksisterende stier, så det bliver lettere at finde rundt i området
samt forbedring af vejvisning/skiltning til reservatet, så flere besøgende finder vej til P-pladsen ved Drummelholm. Ideelt set bør skiltningen til reservatet starte allerede ved frakørslen fra Rødby-motorvejen.

På ekskursion med Fugleværnsfonden.
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Figur 16: Foreslåede formidlingstiltag ved Saksfjed-Hyllekrog.
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6

Opsummering og monitering

6.1

Opsummering af pleje
Tabel 4: Skematisk oversigt over de stillede plejeforslag. Delområde 1: Hyllekrog. Delområde 2:
Fårefolden. Delområde 3: Nordlige græsningslandskab (bestående af 3a-Enge ved Billitse Mølle, 3bTidligere skovbevokset areal, 3c-Skovområdet og 3d-Afgræssede områder nord for plantagen).
Delområde
Plejeforslag/delområde nr.

1

2

3

√

√

Afgræsning
Nye hegn (scenarie 1)

√

Udvidelse af eksisterende folde/flytning af hegn

√

Slåning og rydning
Fjernelse af rynket rose m.m.

√

Rydning af plantage

√

Lyse-siv

√

Rydning af hegnslinie og årligt vedligehold

√

Lysninger i skov

√

Habitatovergange

√

Supplerende høslæt m.m.

√

Hydrologi
Lukning af grøfter

√

Etablering af nye vandhuller

√

√

√

√

√

Opstilling af plancher

√

√

Observationsplatform ved Brunddragene*

√

Observationsplatform ved Billitse Mølle

√

Hydrologisk undersøgelse
Prædation
Rævefrit område (hegn) på Hyllekrog

√

Formidling
Etablering af Naturrum i fyrtårnet*

√

Markering af stenbunker

√

Markering af stier
Shelter/primitiv overnatning

√

√

√

P-område ved reservatets nordligste ende

√

Vejskilte*

Relevant for hele reservatet

Cykelsti fra Errindlev*

Relevant for hele reservatet

*Kræver samarbejde med andre myndigheder p.g.a. ejerforhold
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6.1.1

Mulige finansieringskilder
Tabel 5: Udvalg af støttemuligheder sammensat efter Skov- og Naturstyrelsen ”Guide til midler til
naturprojekter – 2008”.

Ordning

Pulje 2007
(finanslov 08 ej
vedtaget pt.)

Går til

Mulige
modtagere

Administreres
af

Kommunen og
private

Lolland Kommune

Kommunal naturforvaltning

Afsættes i hver Naturpleje, naturgenopretning og
kommune
friluftsliv. Kommunal fokusering.
Mindre projekter.

Statslig naturforvaltning

128 mio.

Særlig vand og naturindsats

558 mio. kr. i Naturpleje og naturgenopretning i
Staten, kommu- Skov- og Naturalt i 2007 –
ådale, vådområder og skovrejsning i nerne, private, styrelsen
2009 (226 mio. 11 geografiske indsatsområder.
organisationer
kr. i 2007)
Fokus på Natura 2000og vandrammedirektiv.

Grønne partnerskaber

10-15 mio.
Mindre borgernære natur- og frikr./år i 2007 – luftsprojekter. Samarbejde mellem
2009
KL, DN, Frilufstrådet og Skov- og
Naturstyrelsen.

Staten, kommu- Skov- og Naturnerne, private, styrelsen
organisationer

Lokale miljøinitiativer

4,3 mio. kr./år Mindre miljøprojekter, der kan betil og med
skytte og forbedre samt øge kend2008
skabet til natur- og miljø. Fokus på
lokal forankring

Organisationer, Skov- og Naturinstitutioner,
styrelsen
initiativ- og
interessegrupper
mv.

Naturpleje, naturgenopretning, fri- Staten, kommu- Skov- og Naturluftsliv, statslig skovrejsning. Fokus nerne, private, styrelsen
på Natura 2000 og store projekter organisationer
af national/regional betydning

Pleje af græs og naturarealer

90 mio. kr./år Miljøvenlig drift af græs- og natur- Private sekunarealer med græsning eller slæt,
dært offentlige
(del af landdistriktsprogrammet)
opretholdelse af ændret afvanding. myndigheder
Fokus på Natura 2000 i græsordningen

Direktoratet for
FødevareErhverv

Natur- og miljøprojekter

11 mio. kr./år Tilskud til planlægning af natur- og Privat, offentlige Direktoratet for
miljøprojekter og til ikke-produktive
FødevareErhverv
(del af landdistriktsprogrammet)
investeringer forbundet med gennemførelse.(græsningsselskaber,
hegn, rydning, adgang, jordfordeling)
EU-INTERREG4A
www.interreg4a.dk
Fehmarn Belt Region

EU-LIFE

Variabelt i
Tilskud til samarbejdsprojekter med
perioden 2007- partnere i Tyskland bl.a. med hen2013
blik på naturgenopretning, friluftsliv
samt miljøbeskyttelse. Egnet til
større projekter.

Offentlige og
Region Syddanoffentligmark og Region
lignende aktører Sjælland
i Region Syddanmark og
Region Sjælland

38 mio. kr./år Innovative og europæisk betydende Stat, kommunaturprojekter primært inden for
ner, private,
Natura 2000. Mulighed for støtte til organisationer
projekter vedr. 2010 målsætningen.
Egnet til større projekter.
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6.2

Monitering
For løbende at kunne vurdere effekten af plejeindgrebene skal foretages en årlig registrering af reservatets ynglende vandfugle og andre karakterarter for strandenge og
vådområder.
Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter den metode, Fugleværnsfonden aktuelt anvender på alle reservaterne. Resultaterne afleveres til Fugleværnsfonden centralt og indtastes i DOF-basen på www.dofbasen.dk.
Registreringerne bør henføres til plejeplanens delområder, så det er muligt at følge
udviklingen i ynglebestandene i hver parcel og sammenholde driften med eventuelle
ændringer i ynglefuglebestandene.
En gennemgang af området 3 gange inden for tidsrummet 20. april til 15. juni vil give
et indtryk af, hvilke arter, der yngler, ynglebestandenes størrelse samt, om muligt, den
omtrentlige fordeling på delområderne.
Særlige indsatser overfor specifikke arter, herunder etablering af rævefrit område ved
hegning på Hyllekrog-tangen, skal følges op af monitering, der viser, om indgrebene
virker efter hensigten.
Som en del af moniteringen kan fuglenes yngleudbredelse, f.eks. i GIS-systemet Mapinfo, der anvendes i Fugleværnsfonden, sammenholdes med enkelte delområders drift
og vegetationsforhold.
En løbende overvågning af reservatets øvrige naturværdier, herunder botaniske værdier og padder, især grønbroget tudse, vil kunne vise effekten af plejeindgrebene på andre grupper af arter.
Endeligt foreslås det løbende at overvåge vandstandsforholdene ved opsætning og regelmæssig aflæsning af skala pæle på passende steder, herunder delområde 2 og 3, for
løbende at kunne belyse sammenhængen mellem den aktuelle vandstand, græsningsforhold og eventuelle påvirkninger af naboarealerne.
Fugleregistreringerne foretages af frivillige fra arbejdsgruppen for Saksfjed-Hyllekrog.
Databehandlingen varetages centralt.

Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed-Hyllekrog
November 2008

44

7

Referencer
Buttenschön, R.M. 2007: Græsning og høslæt i naturplejen. – Miljøministeriet. –
Skov- og Naturstyrelsen.
COWI. 1997a. Naturgenopretning i Saksfjed Inddæmningen. Biologisk
forundersøgelse og konsekvensvurdering.
COWI. 1997b. Naturgenopretning i Saksfjed Inddæmningen. Teknisk
forundersøgelse.
Dahl, K. 1988. Fredede områder og Statsskove. - Danmarks Naturfredningsforening.
Dansk Ornitologisk Forening (1997): Fuglelokaliteterne I Storstrøms Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.
Gravesen, P. 1982. Oversigt over botaniske lokaliteter 3, LollandFalster, Møn og Bornholm. - Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.
Hansen, Kjeld 2008: Det Tabte Land. – Gad.
Harritz, P.H. 2001. Danmarks fredede områder. – Politikens Håndbøger og Danmarks
Naturfredningsforening.
Jørgensen, H.E. 1989. Ynglende vandfugle i Storstrøms Amt, status over forekomster
1985-1989. - Storstrøms Amtskommune.
Jørgensen, H. E. 1992. Lolland-Falster rundt – en Skarv Guide. – Skarv.
Københavns Universitet, Skov- og Landskab, Københavns Universitet, samt Skov- og
Naturstyrelsen (2007): Rynket Rose (Rosa Rugosa) i Danmark.
Larsen, S.N. & T. Vikstrøm 1995. Ferske enge - en beskyttet naturtype. -Skov- og Naturstyrelsen.
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet 2004): Beskyt den vilde flora langs kysterne.
Nielsen, U.B. 1994 & 1995. Fugleiagttagelser på Lolland-Falster 1992 & 1993. – Dansk
Ornitologisk Forening.
Ornis Consult A/S: 1997. Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed og Hyllekrog. – Ornis Consult 1997.
Storstrøms Amt 1997. Bevaringsplan for fattigkær i Storstrøms Amt. – Teknik- og Miljøafdelingen, Natur- og Plankontoret.
Storstrøms Amt 1998. Ynglefugle på strandenge i Storstrøms Amt. – Teknik- og Miljøforvaltningen.
Storstrøms Amt 2000. Rødlistede insekter i det åbne land. – Teknik- og Miljøforvaltningen.
Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E ., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K.,
Bregnballe, T., Madsen, J, Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L.,

Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed-Hyllekrog
November 2008

45

Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard,
B. 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EFhabitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. - Faglig
rapport fra DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk
www.dofbasen.dk - Dansk Ornitologisk Forenings database (DOFbasen) over fugleobservationer i Danmark.

Fugleværnsfonden: Plejeplan for Fugleværnsfondens arealer ved Saksfjed-Hyllekrog
November 2008

46

Bilag1: Grøfter i delområde 2 (Fårefolden) og 3 (Nordlige græsningslandskab), det
vurderes muligt at lukke med henblik på lokale vandstandshævninger.
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