Fugleværnsfonden, den 11. april 2018
Referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog
onsdag den 11. april 2018
Til stede: Hanne, Lonnie, Sven J., Dines, Helle, Magnus, Lars, Kirsten, Hans, Mogens L., Arne, Preben, Palle, Sven
T., Karin B., Freddie, Elon, Birte, Rasmus, Uffe N., Karin A. samt Emilie (ENBS fra sekretariatet).
Afbud: Benny, Jan, Mogens H., Tubas, Ulla og Lasse

Mødet startede med en fælles åbning af vildgræsning. Saksfjed Inddæmning rummer nu en af de største sammenhængende arealer med helårsgræsning i Syddanmark.

Efterfølgende bød Lyttesholm os indenfor i varmen, hvor vi startede med sandwich efterfulgt af en
præsentationsrunde. Med et velkommen til Magnus som er ny i gruppen – vi glæder os til at have
dig med ud i naturreservatet.
1. Info og orientering siden sidst




Fugleværnsfonden ligger i forhandlinger på yderligere 18 ha som udvidelse af den tidligere
fårefold.
Fuglesensor testes på Hyllekrog i uge 15. Dines og Bo har hjulpet med– alt gik godt. De data
Fugleværnsfonden modtager fra DHI deles med arbejdsgruppen.
Ninas hus. Vi har fået tilbud på renovering af Ninas hus, som var noget dyrere end
forventet. Vi indhenter nu endnu et tilbud og må overveje hvilke tiltag, der er mest
nødvendige.

Udførte opgaver:
Udført Gentages Kommentar
Strandrensning
X
X
Lokal mand samlede løbende –
Helle og Dines sorterede poserne
og afleverede på genbrugsplads.
Optræk og afbrænding af genvækst af X
X
Høj prioritet!
hyben på Hyllekrog
(Gen-)rydning af tjørn ved Stubodde
X
Opsætning af redekasser (25 stk)
X
X
Sker løbende efter behov
Slåning af bjergrør-hvene syd for
X
X
skoven
Udført Gentages Kommentar
Udtynding af træer ved hestepassage X
for at sikre hestenes udsyn
Renset dræn kloak
X
X
Rydning af birk nord for skoven
X
X
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2. Hegn og afgræsning
Bjarne Krog står igen for kvægafgræsningen på Hyllekrog og i Saksfjed Inddæmning.
I løbet af forsommeren udvides den tidligere fårefold med det nyindkøbte område ved
Fyrrelunden. Vi undersøger fortsat mulighederne for helårskræssende kvæg, da det er tydeligt af
vinterafgræsningen har positiv effekt på området.
3. De vilde heste
Der er nu 18 vildheste inkl. det nye føl fra 2018. De føl der kom til i 2016 bliver kønsmodne, og vi
skal på udkig efter en ny hingst. ENBS undersøger muligheder for afsætning af den nuværende,
samt indkøb af ny. Der har været stort mediefokus på reservatets vildheste. Se blandt andet i
Folketidende (21/2), på Tv-east (28/3) samt i Fugle & Natur (april 2018).
5. Overvågning 2018
Lars, Preben og Uffe varetager fugleovervågningen igen i 2018.
Jeg fremsender data for 2017, så snart det er klart (udkommer i Fugleåret sidst på året 2018).
Ørnene har ladet vente på sig, men det forlyder sig, at chancen endnu ikke er passé. Af hensyn til
tranerne og de øvrige ynglefugle på engen, kan det ikke anbefales, at der åbnes for adgangen på
diget. Vi holder derfor som sædvanligt adgangen på diget lukket frem til 31. juli, uagtet ørnenes
ynglesucces i år.
6. Naturplejen 2018
Vandstanden er nu på sit maksimum, klar til ynglesæson. Bjørneklo bekæmpes igen i år ved
slåning og opgravning. Niels bestilles til at ryde rosa rogusa på Hyllekrog. ENBS får ham til at rive
op i den del, der tidligere var ryddet, så det kan samles og afbrændes til efteråret. Drummelholm
frahegnes forsøgsvist maj til primo august for at sikre den særlige flora på stedet. Foruden
Drummelholm kan Uffe berette, at der på ”Steners holme” nord for skoven tidligere har været
registreret flere andre interessante arter bl.a. vild selleri. Området er ved at gro til, og vi bør
overveje rydninger her. ENBS ser nærmere på området.
Som sidste år bør der i efteråret slås et bånd af bjergrør-hvene syd for skoven svarende sidste års
slåning, for på sigt at sikre en mere varieret vegetation. Opvækst af birk og el på engene holdes
nede.
7. Kommende arbejdsdage og opgaver
Ture:
Tur
Tur til Hyllekrog
Rovfugletur til Saksfjed-Hyllekrog
Travetur på Hyllekrog

Hvornår
21. juli 10.00 – ca. 13.00
21. oktober 10.00 – ca. 13.00
27. december 10.00 – ca. 14.00

Hvem
Uffe
Uffe
Uffe

Opgaver:
 Optrækning af genvækst fra hybenroser på Hyllekrog (højt prioriteret)
 Opsætning af midlertidig elhegn ved Drummelholm (bilag)
 Fjerne jernskrot ved kloak samt fjerne mobil fangfold fra hestefolden
 Beskæring af vedplanter langs vejen (kighuller ind til hestefold)
 Bekæmpelse af bjørneklo
 Slå hybenroser med skiveklipper ved fyrrelunden
 Afbrænding af afklip
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Dato
14. maj (mandag) kl. 10.00 – ca. 14.00
9. juni (lørdag) kl. 10.00 - ca. 14.00
2. juli (mandag) kl. 10.00 – ca. 14.00
16. juli (mandag) kl. 10.00 – ca. 14.00
18. august (lørdag) kl. 10.00 - ca. 14.00
12. september (onsdag) kl. 18.00-21.00

Særligt fokus
Bekæmpelse af bjørneklo

Strandrensning på Hyllekrog
Arbejdsgruppemøde

8. evt.
 Preben bemærker, at der er flere, der cykler på diget. Han har modsat indtryk af, at Hyllekrog
får mere ro.
 Sven forslår at der søges penge til felt/målestation, så vi bedre kan dokumentere lokale forhold.
 Hanne foreslår, at der søges om en hjertestarter til området. Rasmus kan oplyse, at
sommerhusområdet har søgt, og den kan hænge på Lyttesholm.
Næste møde onsdag den 11. april kl. 18.00, forhåbentlig i stalden på Lyttesholm.

Tak til alle for et godt møde og en stor tak til Arne, Lonnie og Helle for dejlige lækkerier til kaffen.
De bedste forårshilsner
Emilie
Bilag
Midlertidigt hegn ved Drummelholm opsættes i forlængelse af eksisterende hegn maj-primo
august. Hegnet strækker sig over ca. 140 m, og sættes op, så det ikke kommer i konflikt med
adgangsgivende låger.
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