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Fugleværnsfonden, den 19. marts 2015 

Referent: Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog 

Onsdag den 11. marts 2015 
 

Til stede: Benny, Freddie, Birthe, Ingelise, Karin A., Karin N., Karin B., Lars, Leif, Sven Jean, 

Uffe, Elon, Marie-Louise (M-L) fra sekretariatet 

 

Afbud: Arne, Dines og Helle, Hans og Kirsten, Jan, Mogens, Preben, Rasmus, Rene 

Lyttesholm lagde endnu engang rammer til mødet, tak for det! Velkommen til Elon som ønsker at 
genoptage sit virke i gruppen, det er vi glade for.  
 
1/ Nyt fra Sekretariatet 
 
M-L orienterede om, at Fugleværnsfonden er i gang med at ansætte Elises afløser som direktør. 
DOF har ansat Jan Ejlsteds afløser, hun hedder Sigrid Andersen og starter lige efter påske. 
Under dette punkt fortalte Lars Munk, at han gerne ville have orlov fra sin post som kontaktperson 
for gruppen. Karin Andersen blev med klapsalve valgt som kontaktperson, i den periode Lars har 
orlov. Lars er fortsat medlem af gruppen.  
 

 
Fællestræf 2014 i reservatet. Tak for gruppens flotte arrangering. Foto: M-L 
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2/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst 
 

 
3/Kommende projekter i reservatet 
 
Fredningsnævnet og Naturstyrelsen har givet tilladelse til etablering af to øer i den nye sø foran 
fugletårnet, vi afventer fortsat en dispensation fra kommunen. 
Hvis der bliver penge til det, og hvis der opnås støtte fra NaturErhvervstyrelsen, vil alt kvæghegnet 
i Saksfjed Inddæmning blive udskiftet. 
 
4/ Vildheste og kvæg 
 
Alle foldene er græsset godt. Hestene trives. I græsningssæson 2015 kommer der 30 stk. kvæg i 
nordfolden (nord for pumpestationen) og 20 stk. i sydfolden (syd for pumpestationen). Dette er 
Bjarnes dyr. På Hyllekrog kommer der mellem 30-35 stk., dette er Thomas’ dyr. 
 
5/ Overvågning og Atlas III 
 
Uffe, som er tovholder på kvadraterne i Saksfjed og på Hyllekrog, meddelte, at det går godt med 
indtastningerne, og at mange deltager. Det er Uffe i samarbejde med Michael Thelander, der er 
validatorer på indtastningerne. 
Karin Andersen efterlyste at komme med på bl.a. timetælleture for at lære noget nyt. Uffe 
bemærkede, at DOF Storstrøm holder Atlas III weekend på Bursø Naturskole den 6.-7. juni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handling 

 
Udført 
 

 
Ikke 
udført 

 
Bemærkning 

Oprydning på Hyllekrog X  gentages 

Hegnsreparationer X  løbende 

Fjerne væltede træer over hegn X   

Fjerne gyvel X  gentages/suppleres 

Indlagt frostfrit vand til klovbærende i 
sydfolden 

X   

Fangfold i sydfolden  X   

Vedligeholdelse af Ninas Hus X  løbende 

Rævejagt på Hyllekrog X  løbende 
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6/ Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage 
 

 Lørdag den 11. april kl. 9.00 med fokus på beskæringer og kiler i tagrør ind til nordfolden 
 

 Mandag den 18. maj kl. 9.00 med fokus på bjørneklo 
 

 Mandag den 15. juni aftentur med madpakker og måske ’nak en bjørneklo’, hvis de er 
kommet igen 

 

 Omkring 17. juli strandrensning på Hyllekrog. Afhænger af Dines, Karin følger op 
 

 Indkaldelser til arbejdsdagene med detaljer, foretages af Karin 
 
Opgaver: 
 

 Bekæmpelse af bjørneklo 

 Holde opvækst af birk nede på det nordligste areal i Saksfjed Inddæmning 

 Fjerne skrald foran stenbunken på det nordligste areal i Saksfjed Inddæmning 

 Fjerne gyvel lige syd for skoven op mod digegravene (evt. entreprenør). M-L holdes 
orienteret 

 Opgravning af gammelt reservatskilt på Hyllekrog 

 Se også skema med løbende opgaver (side 2) 
 
7/ Eventuelt  
 

 Der skal købes ny hængelås til Ninas Hus. Det har Elon allerede klaret, Karin har nogle 
ekstra nøgler. 

 Toilettet i Ninas Hus skal forbedres, Elon er på sagen og sender en skitse til M-L. 
 
 
Næste planlægningsmøde tirsdag den 8. september kl. 18:30 
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Om natten efter vores møde, eller måske under mødet, blev dette lille vildhesteføl (hoppe) født i Saksfjed. Foto: Karin Andersen 

 

Tak for et rigtig godt møde. 
 
De bedste hilsner fra Marie-Louise 
 
Ps. Jeg har tænkt på, at vi skal kalde det lille ny hoppeføl for Marts, da hun, så vidt vides, er det 
tidligste vildhesteføl som er født i DK. Langeland meddeler,  at de normalt bliver født fra 1. april- 
15. april. 
 


