Fugleværnsfonden, den 17. september 2015
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog
tirsdag den 8. september 2015

Til stede: Arne, Bodil, Freddie, Birthe, Ingelise, Karin A., Karin N., Karin B., Lars, Leif, Mogens,
Palle, Preben, Rasmus, Uffe samt Kristian og Marie-Louise (fra sekretariatet)
Afbud: Benny, Dines, Helle, Elon, Frants, Hans, Kristen, Jan, Sven Jean
Mødet foregik i ”stalden” på Lyttesholm, som var fint dækket op og med hjemmebag og kaffe. Tak
for det!
1/ Præsentation af Kristian
Kristian, som er ny direktør præsenterede sig. Han er biolog med speciale i forvaltning for eng- og vadefugle
og kommer fra en lederstilling i Force Technology. Han startede i Fugleværnsfonden den 1. maj 2015.

2/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst

Handling
Oprydning på Hyllekrog
Hegnsreparationer
Fjerne gyvel
Beskæringer af vedplanter
Vedligeholdelse af Ninas Hus
Rævejagt på Hyllekrog
Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo
Tjørn ved stenbunke i nordfold
nedskåret
Mindre Elletræer nedskåret/gravet op
langs grusvej

Udført

Ikke
udført

X
X
X
X
X
X
X
X

Bemærkning
Løbende
Løbende
Prioriteres i efteråret 2015
Løbende langs grusvej
Løbende, nyt vindue sat i
Løbende, opprioriteres
Gentages

X

3/Nyt hegn og nye øer i Saksfjed
Fugleværnsfonden har fået en ekstern bevilling til udskiftning af alt hegn i Saksfjed Inddæmning.
Således udskiftes der i alt 8,5 kilometer hegn i det sene efterår 2015. Ydermere har vi fået ekstern
bevilling til to fugleøer i vådområdet foran fugletårnet i den sydlige fold. Disse etableres i
september/oktober måned.
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4/ Hyllekrog: Ræv, Ninas Hus og hybenroser
Ræv: Reguleringen af ræv på Hyllekrog skal målrettes. M-L taler med Dines.
Ninas Hus: Vedligeholdelsen af Ninas Hus skal naturligvis opretholdes, men bør så vidt muligt
begrænses til en arbejdsdag om året. Det blev drøftet, om Ninas Hus skal udlejes på mere
kommerciel vis. Indtil videre opfordres alle til at sprede budskabet om, at huset er tilgængeligt
efter nærmere aftale med arbejdsgruppen eller sekretariatet. Gruppen har lov til at købe to nye
madrasser til køjesengen.
Hybenroser: Entreprenør Niels har i starten af september måned haft 4 dage til yderligere
bekæmpelse af den invasive art. Dette vil blive gentaget i de kommende år.

Hyllekrog fra fyret. Foto: Kristian Dammand

5/ Fremtidsplaner for reservatet
Plejeplanen for Saksfjed-Hyllekrog er officielt udløbet ved udgangen af 2013. Overordnet set så er
alle elementerne i planen gennemført, og der er i de seneste 5 år sket rigtig meget i reservatet. Vi
er nu overgået til den fase, som kaldes driftsfasen, hvor tiltagene/projekterne skal driftes og
erfaringer opsamles. De overordnede mål er fortsat som beskrevet i plejeplanen: ”vildhed”, vand
og variation (de 3 v’er). Dette er der fortsat et stort potentiale for at udvikle i inddæmningen. Flere
paddeskrab/bekkasinskrab efterlyses af arbejdsgruppen.
6/ Overvågning og Atlas III
Uffe, Preben og Karin er tovholdere på de kvadrater, der omfatter Saksfjed-Hyllekrog. Det går
planmæssigt, dog bør der være mere fokus på den nordligste del af Saksfjed Inddæmning. Alle
opfordres på det kraftigste til at indtaste deres observationer i DOFbasen, Uffe er dog tovholder
på Hyllekrog og Preben i Saksfjed.
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7/ Evt.
-

-

Alle offentlige ture/arrangementer for 2016 som skal holdes i reservatet i
Fugleværnsfondens regi, skal være klar til Allan den 1. november, da turfolderen bliver en
jubilæumsudgave.
Fugleværnsfonden har jubilæum næste år. I den forbindelse kommer der en jubilæumsbog,
som skal distribueres til salg. Gruppen bedes overveje, hvor den kunne sælges på Lolland.
Kvæget lukkes ind i folden ved Ninas Hus, så de kan græsse af. Der laves et midlertidigt
hegn langs huset, så de ikke bruger det som kløpind.
Der kommer nye folderkasser til foden af Hyllekrog.
Elon’s bier er fjernet fra Hyllekrog p.g.a. et dårligt biår.
Gruppen stillede forslag om at få undersøgt invertebratfaunaen på engene i Saksfjed bl.a. i
vådområderne.
Stærekollektivet skal renoveres. Karin finder en dato for dette.
M-L har søgt tilladelse i kommunen til at mosaikafbrænde i Saksfjed Inddæmning.

8/ Kommende arbejdsopgaver






Optrækning af genvækster fra hybenroser på Hyllekrog (højt prioriteret)
Fjerne gyvel lige syd for skoven op mod digegravene, Lars og Rasmus (højt prioriteret)
Skraldedag på Hyllekrog
Beskæring af vedplanter langs vejen
Se også skema med løbende opgaver (side 1)

Saksfjed Inddæmning fra fugletårnet. Foto: Kristian Dammand
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Til kalenderen:
9/ Arbejdsdage
Mandag den 21. september

Kl. 9.00 (se Karins mail af den 14. september)

Lørdag den 17. oktober

Kl. 10.00 Strandrens på Hyllekrog

Indkaldelser til arbejdsdagene med nærmere detaljer foretages af Karin.

Øvrige vigtige datoer
Lørdag den 5. december

Julefrokost

Tirsdag den 8. marts

Planlægningsmøde kl. 18:30

Tak for et godt møde med livlig debat.
De bedste hilsner fra Kristian og Marie-Louise
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