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Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 

Onsdag den 2. september 2020 
 
Til stede: Helle, Dines, Mogens, Lonny, Palle, Birthe, Freddie, Kirsten, Hans, Uffe, Karin, Rasmus og Lars 
samt Emilie (ENS fra sekretariatet).  

Arbejdsgruppemødet blev afholdt på Lyttesholm, og den planlagte indvielse af Ninas Hus udskudt til huset 
står helt klart.  
 

 
 
1. Info og orientering siden sidst 
I forbindelse med Corona, har vores fugleture været aflyst, og vi har derfor i stedet afholdt LIVE fugleture 
på Facebook. Turene ligger som små film, som kan findes på Fugleværnsfondens Facebookside. Der er p.t. 
ture fra Rusland, Gundsømagle Sø, Saksfjed-Hyllekrog og Tryggelev Nor.  
Vores fugleture og det øvrige på sekretariatet, kører igen nogenlunde som det plejer, men vi fortsætter 
også med succesen online, så følg med!  
 
Ved Fugleværnsfondens naturreservat ved Gundsømagle Sø er et nyt Naturrum netop blevet færdiggjort, 
og i næste uge påbegyndes opførelsen af et nyt fugletårn ved Ravnstrup Sø. Tårnet forventes færdigt i 
starten af november.  
 
I naturreservatet 
Der bliver igen i år slået lysesiv. Slåningen er netop påbegyndt og forventes at vare de kommende to uger.  
Hestene er i dag blevet tjekket af dyrlægen - de har det forrygende. 
 
Nyt fra arbejdsgruppen  
Se desuden skema sidst i referat.  
Arbejdsgruppen har ryddet hybenroser på Hyllekrog, samt arbejdet en del på Ninas Hus. En særlig tak til 
Elon og Rasmus der har lagt et stort arbejde her.  
 
Dansk Botanisk Forening har været på tur i reservatet. Uffe var guide, og kan berette om mange 
spændende fund. ENS sørger for en komplet artsliste fra de besøgende, der lægges på naturbasen.dk. 
 
2. Afbrændingsprojekt  
Det er tydeligt at se, at afbrændingerne på de åbne arealer i nord, har haft en effekt! Det planlægges, at der 
brændes igen, og gerne tidligere på året, så der også kan brændes syd for skoven.  
Vi vil derfor forsøge os med afbrændinger i januar. ENS sender mail ud forinden, når dagene ligger fast. 
Det kan forventes, at det bliver med relativ kort varsel, og med mulighed for aflysning umiddelbart før.  
Det giver kun mening at gøre, når vejr og vind er med os.  
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3. Afgræsning 
Som resultat af den meget ekstensive sommergræsning, har der været et rigt blomsterflor i inddæmningen. 
Vi fortsætter med en ekstensiv sommergræsning og en intensiv vintergræsning, der har til formål at 
bekæmpe lysesiv samt sikre et rigt fødegrundlæg. Planen er på sigt at en mindre besætning af kvæg 
forbliver i inddæmningen om sommeren. Status: heste:  21 kvæg: 38 kvæg. Dertil kommer en tyr.  
 
Der blev spurgt ind til om dyrene behandles for indvoldsorm. Hertil er svaret nej, så længe dyrene er i godt 
huld og ellers trives. Indvoldsorme er naturligt, og behandlingerne ødelægger det liv en ubehandlet 
kokasse/hestepære understøtter.  
 

4. Hybenroser og andre invasive planter -status og fremtidige indsatser 
Arbejdsgruppen har på skift været over bjørnekløerne, og der er blevet rodstukket omkring 100 stk. i år.  
 
Det forventes, at arealerne på Hyllekrog genryddes til januar med samme maskine som i 2020. Herefter vil 
der være en del arbejde med at fjerne genvækst over de kommende år. Året 2021 erklæres hermed for 
hybenrose-år, og vil være fokus for flere arbejdsdage. Desuden undersøger ENS om andre 
naturinteresserede frivilliggrupper i området kunne være interesseret i at give en hånd.  
 
Der er registreret pileurt på Naturstyrelsens areal på Hyllekrog. ENS er i dialog med Naturstyrelsen om, 
hvordan dette bør bekæmpes. Pileurterne er meget svære at komme til livs, når de først har etableret sig 
og har et stort spredningspotentiale, da nye planter kan spire fra ganske små rodstykker.  
Alle i arbejdsgruppen må meget gerne være meget opmærksomme på denne plante. Såfremt nye 
bevoksninger ses i eller nær naturreservatet, må i meget gerne indrapportere dette til ENS.  
 
5. Restaurering af Ninas Hus 
Der er godt gang i renoveringen! Karen Kriger Fonden støtter køb af inventar. Rasmus står for dette -dejligt.   
Mogens vil gerne ordne elinstallationerne i huset -meget fornemt!  
Vi forventer at indvie huset på sensommermødet i 2021. 
 
6. Status på regulering 
Der er i år skudt fire ræve i inddæmningen samt én på Hyllekrog. Vi ved dog, at der er flere. Der hersker 
tvivl om reguleringen på naboarealerne er succesfuld, men det forlyder, at der er reguleret 21 dyr her.  
 
VI har i år opsat vildtkameraer på øerne for at kunne overvåge hvem, der rydder øerne. Der har dog i år 
været besynderlig få ynglefugle på både Hyllekrog og i inddæmningen, der nærmest har virket tomme i 
perioder. Derfor har der heller ikke været noget for eventuelle rovdyr at komme efter på øerne. Det 
diskuteres, hvad det manglende liv kan skyldes.  
Dels bliver det nævnt, om der er det ønskede fødegrundlag for fuglene, men dette forklarer ikke den 
umiddelbare tilbagegang i 2020. At øerne er nyetablerede foreligger også som en mulighed, men er dog 
ikke kendt fra andre reservater eller da øerne i sin tid blev etableret. Mange rovdyr i området synes da som 
den mest oplagte årsag. Udviklingen overvåges.   
 
7. Kommende arbejdsdage og opgaver  
Se også skema sidst i referatet. 
 
Der opfordres til, at flere fra arbejdsgruppen kører med ATV’en og særligt med skiveklipperen, i de perioder 

hvor det er muligt og nødvendigt. Særligt bredzonerne og lavvandede vådområder, der tørrer ud over 

sommeren, bør slås i september/oktober.  

Der foreslås en ”lær ATV’en at kende”- dag. Denne planlægges af ENS forud for næste arbejdsgruppemøde.  

Såfremt der er nogen, der har mulighed for og lyst til at give et nap med årets slåninger, giver Rasmus gerne 

et minikursus. Tak for det, og tak for hjælpen til jer, der begiver jer ud med maskineriet! 
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Kommende arbejdsdage 

Dato Særligt fokus 

Mandag den 21. september kl. 10 Male Ninas Hus 

Søndag den 25. oktober kl. 10 Slåninger ved/på yngleøerne 

Mandag den 9. november kl. 10 Aftales nærmere med Emilie 

Mandag den 7. december kl. 12 Julefrokost - Birthe og Rasmus arrangerer dette 

Lørdag den 23. januar kl. 10 Indsamling af rødder og afbrænding på Hyllekrog 

Onsdag den 10. februar kl. 17 

 (15.00- ca. 16.30) 

Arbejdsgruppemøde 

”Lær ATV’en  at kende” -umiddelbart før mødet 

 

8. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt.  
 

Tak for et godt møde, og mange tak til både grillmesteren og den lækre salatbuffet à la Birthe.  
De bedste hilsner 

Emilie 
 
Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog 

 Kommentarer /ansvarlig 
arbejdsgruppen 

Er gjort (Gentages) 
Efterår/ Vinter  

(Gentages) 
Forår/Sommer 

Faste opgaver:     

Hjælp til afbrænding  
 

Se punkt 2 X X  

Beskæring af bevoksning langs 
markvejen 

   X 

Rydde hybenroser ved Fyrrelunden 
 

Der ryddes for hybenroser 
både i og udenfor folden.  

X  X 

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

 X  X 

Skraldeindsamling på Hyllekrog 
 

Der fokuseres på at fjerne 
større genstande 

  X 

Fælde birketræer (nord for skoven) 
 

Efter behov X   

Vedligeholde ryddede 
hybenroseområder på Hyllekrog  

Se punkt 2 X X X 

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Henvend jer til Rasmus 
 

X  X 

Ryde yngleøerne for opvækst 
  

Arbejdsdag d. 25. oktober  X  

Andre opgaver:     

Male Ninas hus Arbejdsdag d. 21. september  X  
 

Løbende indvendig etablering af  
Ninas hus 

Spørg Rasmus   X  

Oprydning/rengøring af Ninas Hus 
 

Se punkt 7.a   X  

Fjerne båd fra Hyllekrog 
 

Afventer    

Slåning af opvækst under el-hegnet   X X 
 

X 


