Fugleværnsfonden, den 6. oktober 2017
Referent: Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog
onsdag den 13. september 2017
Til stede: Arne, Benny, Birte, Bo, Bodil, Elon, Frants, Freddie, Hanne, Ingelise, Karin A, Karin B,
Lars, Rasmus, Sven Jean samt Emilie og Jørn (fra sekretariatet).
Afbud: Dines, Hans, Helle, Kirsten, Jan, Jens, Linda, Karin N, Leif, Mogens H, Mogens L, Palle,
Preben, René, Sven T, Tubas, Uffe og Ulla
Mødet startede med fælles grill, der pga. vejret
blev konverteret til indendørs madlavning. Da
både Emilie og Jørn fra sekretariatet er startet
siden sidste møde, blev der lavet en hurtig
præsentationsrunde, hvorefter der blev taget hul
på dagsordenen.
1. Siden sidst





Renoveringen af Fuglenes Hus er nu
afsluttet og især Naturbutikken har fået et
løft og er blevet meget indbydende.
Fugleværnsfonden har købt 6,5 ha af
Lungholm Gods som en udvidelse af
fårefolden. Det nye areal inkluderer
fyrrelunden nord for tangen, hvor der er
mange hybenroser, som bør fjernes. Det
blev nævnt, at der er lyng på den gamle
markvej ved fyrrelunden.
Karin stopper som kontaktperson og gav
nøgler videre til Lars.

2. Fremtidige planer for Saksfjed-Hyllekrog
Ninas hus forfalder og renovering er svær for gruppen at overkomme. Hvis huset skal gøres
anvendeligt, skal der ny beklædning hele vejen rundt, klimaskærm, og gulvet skal rettes op. Det
skal undersøges, om fredningen har indflydelse på evt. ændringer. I evt. fondsansøgninger, kan
husets historie udnyttes. Med lidt reklame, vil der sikkert være god interesse for at leje huset ud til
besøgende i reservatet. Emilie og Jørn følger op på det og lægger en slagplan med Kristian samt
indhenter tilbud.
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3. Hegn, græs, kvæg, heste
Jørn orienterede om fremskridtet med sammenlægningen af heste- og fårefoldene, således at vi
fremover har vildgræsning (i forhold til nuværende helårsgræsning i hestefolden). Der mangler de
sidste godkendelser før hegnsfirmaet kan sættes i gang med arbejdet, men det sker forhåbentlig i
efteråret.
Marie-Louise var inden hun stoppede i gang med at undersøge kvægtyper (skotsk, angus,
galloway, heck). Det er planen at de skal gå i den forhåbentlig snart sammenlagte fold. Da det nok
tage mindst et år, før vi kan have vores egne køer, skal aftalen med kvægholderen i Saksfjed
forlænges med et år.
4. Ræveregulering
Det har været oppe, at forsøge flydespærring lige som på Avnø, men det blev nævnt at denne ikke
virkede. Der skal derfor reguleres ræve til vinter. Der bliver skudt så mange som muligt i januarfebruar, og forhåbentlig ses en effekt på yngleøerne til næste år.
5. Afbrænding som naturpleje
Der har tidligere været brændt baner i Bjergrørhvenen. Det blev diskuteret, om vi skal benytte os
af den metode igen, men indtil videre forsøger vi at slå baner/partier med ATV’en. Bo og Benny
meldte sig til at deltage og koordinerer selv sammen med Rasmus.
6. Overvågning
Lars, Uffe, Rasmus og Preben står for dette. Det kniber lidt med at få dækket Hyllekrog, men
næste sæson kan godt klares efter samme model. Vi evaluerer efter sæsonen.
7. Kommende arbejdsopgaver
Et stort ønske er et par gyvel-snappere, som bestilles via sekretariatet.
Birkeskov og hvidel ved Stubodde breder sig. Ligeledes er der en del opvækst af birk og el langs
vejen og ved skoven ud for ørnereden.
Der bekæmpes fortsat hybenroser på tangen ved optrækning og efterfølgende afbrænding af
bunkerne.
8. Evt.
Gruppen sagde med en boggave tak til Karin, for at have været kontaktperson i Lars’ sted.
Bo nævnte, at det vil være godt med et kort med stednavne, så nye i arbejdsgruppen bedre kan
orientere sig.
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Til kalenderen:
Arbejdsdage
Lørdag 28/10
Mandag 13/11
Lørdag 2/12 Julefrokost – gruppen finder ud af sted
Mandag 8/1
Lørdag 24/2
Mandag 12/3
Indkaldelser til arbejdsdagene med detaljer foretages af Lars.

Næste møde onsdag den 11. april kl. 18.00, forhåbentlig i stalden på Lyttesholm.
Tak til alle for et hyggeligt møde og en stor tak til Lyttesholm for lån af lokaler, på den stormfulde
aften. De bedste efterårshilsner fra Emilie og Jørn.
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