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Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 

Onsdag den 26. februar 2020 
 
Til stede: Rasmus, Sven Jean, Preben, Lars, Kirsten, Sven T, Palle, Dines, Helle, Birthe, Fredie, Jan H., Hans, Uffe,  
Ulla B. samt Emilie (ENS fra sekretariatet).  

Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde i lokalerne på Digecenteret. Emilie er tilbage efter 
barsel og klar til at give den gas! 
 
1. Info og orientering siden sidst 
Fugleværnsfonden har (med arv til DOF-Nordsjælland, som skænkede til FVF) købt 15 hektar skov i Rusland 
ved Tegners Museum og Skulpturpark vest for Hornbæk. Købet opfylder et af fondens overordnede mål for 
opkøb om mere skov som naturtype på fondens arealer. Reservatet ligger umiddelbart op af arealerne ved 
museet, og der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien.  
 
I reservatet 
Hegnet udvides i Saksfjed Inddæmning, så naturreservatet fra uge 10 også omfatter det nye areal.   
Efter ønske laves der et led i det nordøstlige hjørne af udvidelsen, så arbejdsgruppen har lettere adgang til 
området med materiel i forbindelse med eventuelle opgaver på arealet.  
 
Ørnekameraet er sat op, og vi venter kun på solen, så ørnene igen er live. Hunnen har fundet en ny og 
yngre mage, og de har bygget godt på reden, så det bliver spændende at se, om de får succes.  
 
Rune Engelbreth Larsen har skrevet om Saksfjed Inddæmning på naturzonen.dk, hvor han har skrevet om 
større, vildere og naturligere natur i Danmark og samlet en liste over alle projekter.  
 
Nyt fra arbejdsgruppen  
Emilie roser rydningen af hybenroser, som de frivillige har lavet ved Fyrrelunden. Den er holdt meget flot 
lav, og der er kommet god plads til, at man kan nyde læ og fugletræk på stedet - også i større grupper. 
 
Skraldeindsamling på Hyllekrog blev udsat grundet det voldsomme vejr. Arbejdsgruppen har været ude og 
samle samt hente byggeaffald fra Ninas Hus. Der var en del skrald, der var kommet frem under rydninger-
ne, så det var dejligt, at det blev fjernet, inden vi lukker Hyllekrog for sæsonen. Flere af de frivillige fra 
Lyttesholm hjalp til. Mange tak til jer og dem!! 
 
Arbejdsgruppen mangler et par skærebukser samt waders til, når de skal ud på øerne.  
Emilie giver ok for indkøb af disse. Rasmus sørger for indkøb - tak for det. 
Husk altid sikkerhedsudstyret når I arbejder med tungere grej! Alle frivillige er dækket af 
Fugleværnsfondens forsikring, når de arbejder i reservatet, men forsikringen dækker kun, hvis der bæres 
korrekt sikkerhedsudstyr.  
 
2. Rydning af hybenroser på Hyllekrog 
Vi fik tilbage i december tilsagn på tilskud til rydning af hybenroser på Hyllekrog, og maskinen gik i gang i 
starten af februar. Der blev anvendt en såkaldt hybenrotor til formålet, der fik ryddet alle synlige 
bevoksninger på to dage, svarende til ca. 2,5-3 ha (25.000-30.000 m2). 
Maskinen virker ved, at den fra ca. 40 cm dybde trækker rødderne op og slynger det øverste sandlag op i 
luften. Her lander plantematerialet øverst, da det er lettest. De steder hvor Emilie kender til, at hyben-
rotoren tidligere har kørt, har plantermaterialet fået lov til at ligge, uden at hybengrene og -rødder har 
kunne sætte rødder. Dette skyldes, at de ved opgivningen beskadiges i en sådan grad, at de har meget ringe 
genvækstpotentiale. Der vil dog altid være rester af dybere liggende rødder, der ikke er hevet op, og som 
har energi nok til at kunne genskyde og genetablere sig på overfladen. Derfor er efterrydning meget vigtig.  
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Der er lidt tvivl om den førne, der ligger, vil hindre det rige blomsterflor, vi har set på tidligere ryddede 
arealer. Derfor udvælges et mindre areal, hvor førnen samles sammen og afbrændes. Emilie sørger for de 
nødvendige tilladelser til dette. Ellers bedes arbejdsgruppen primært have fokus på genvækst på de 
ryddede områder. Det bliver et stort arbejde de kommende år, at sørge for at hybenroserne ikke 

genetablerer sig. Arealet er meget stort, men arbejdsgruppen vil gøre hvad de kan - tak 😊 
 

  
Under rydningen (t.v.), efter rydningen (midt) samt et billede på hvordan arealerne måske ser ud til sommer (t.h.).
  

3. Restaurering af Ninas Hus 
Ninas Hus er næsten færdigt. Håndværkerne regner med at være færdige inden måneden er omme, og 
Hyllekrog lukker. 
Arbejdsgruppen har spurgt ind til brug af huset. I første omgang udlejes huset ikke, men arbejdsgruppen er 
velkomne til at bruge huset. Ønsker man at låne huset, står man selv for at bringe sig selv samt 
fornødenheder ud, og efterlade huset i pæn stand igen. 
Er der øvrige, der ønsker at bruge huset, skal de kontakte sekretariatet, der vil vurdere de enkelte 
forespørgsler. Uffe spørger, om han må benytte det på sine fugleture. Det må han selvfølgelig gerne.  
 

4. Restaurering af yngleøer  
Udvidelsen og restaureringen af yngleøerne blev færdig i marts, og vi er spændt på resultatet, der vil vise 
sig i den kommende ynglesæson. Igen i år sætter vi kamera op på øen for at overvåge evt. ubudne gæster.  
Øerne forventes årligt at skulle ryddes for opvækst. 
 
5.  Afbrænding i inddæmningen den 10. - 11. marts (NB! NY DATO fra indkaldelse) 
Peter Friis Møller kommer og fortsætter afbrændningsprojektet, og vi håber endnu engang på jeres hjælp 
til at holde styr på ilden. Peter har alt udstyr med. Rasmus gør opmærksom på, at Lyttesholm har to 
branddaskere, der kan lånes, hvis vi mangler.  
Den 10. marts håber vi at kunne brænde nogle af de åbne arealer nord for skoven. Der afbrændes i en 
mosaik på arealer domineret af bjerg-rørhvene for at mindske førnedannelsen og give plads til mere 
lyskrævende arter.  
Den 11. marts fortsættes med ringninger m.v. i skoven. 
Peter sørger for frokost begge dage, og Emilie sørger for at sende information ud.  
 
6. Ny kontaktperson 
Jan Hedal melder sig som ny kontaktperson. Jan står for indkaldelse til møder og arbejdsdage, han byder 
nye medlemmer velkommen, organiserer og er sekretariatets kontakt til gruppen. Rasmus sørger for det 
rette grej til arbejdsdagene og er den praktiske mand på dagen. Han koordinerer dette med Jan. 
Mht. øl og vand på arbejdsdagene sørger Freddie og Birthe for dette. De gange, hvor de ikke deltager, tager 
de fremmødte selv med, medmindre der er en anden, der melder sig. Fugleværnsfonden betaler for øl og 
vand på arbejdsdagene - regningen sendes til Emilie på sms eller e-mail med navn og kontonummer.  
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Mange tak til Lars for nogle rigtig gode år som kontaktperson. Lars fortsætter i arbejdsgruppen, så vi slipper 

ikke for hans gode selskab - heldigvis 😊. 
 
7. Kommende arbejdsdage og opgaver  
Se også skema sidst i referatet. 
 
7.a Rasmus og Jan samler et hold til at rense/rengøre Ninas Hus i dagene umiddelbart efter Hyllekrogs 

åbning.  

 

7.b Der ligger to gamle både på Hyllekrog. De er tunge og formentlig svære at fjerne. Rasmus, Jan og Dines 

ser nærmere på dette efter Hyllekrogs åbning.  

 

Kommende arbejdsdage 

Dato Særligt fokus 

Tirsdag den 10. marts  Emilie sender indkaldelse med mere information 

og præcis tidspunkt, da dette er vejrafhængigt. 

Onsdag den 11. marts  Emilie sender indkaldelse med mere information 

og præcis tidspunkt, da dette er vejrafhængigt. 

Lørdag den 18. april kl. 10.00 - ca. 14.00 Fugletårn og bænk forårsklargøres  

Mandag den 11. maj kl. kl. 10.00 - ca. 14.00 Bjørneklo 

Lørdag den 20. juni kl. 10.00 - ca. 14.00  Hybenroser i Fyrrelunden 

Lørdag den 25. juli kl. 10.00- ca. 14.00 Strandrensning på Hyllekrog og efterfølgende 

sommerfrokost 

Mandag den 17. august kl. 10.00- ca.  Rydning af hybenroser Hyllekrog 

Onsdag den 2. september 17.00 - ca. 21.00 Arbejdsgruppemøde og indvielse af Ninas Hus 

Vi mødes ved bommen.  

 

 
Ture i første halvdel af 2020 
 

Tur Hvornår Hvem 

Sidste tur på Hyllekrog 29. februar kl. 10.00-14.00 Uffe 

Saksfjed -forårstræk 2. april kl. 10.00-13.00 Allan 

Fuglenes Dag – Saksfjed Inddæmning 17. maj kl. 10:00-13:00 Uffe 

Saksfjed - forårstur 27. maj kl 10.00-13:00 Allan 

Fugletur ved Saksfjed 11. juni kl. 10:00-13:00 Allan  

De Vilde Blomsters Dag 14. juni kl. 10:00-13:00 Dansk Botanisk Forening, 
Lyttesholm & FVF 

Tur til Hyllekrog  18. juli kl. 10:00-13:00  Uffe 

Rovfugledage ved Hyllekrog 19. august kl. 10:00-15:00 Allan 

Rovfugledage ved Hyllekrog 26. august kl. 10:00-15:00 Allan 

Hvepsevågens Dag 30. august kl. 09:00-16:00 Allan og DOF-storstrøm 

Rovfugledage ved Hyllekrog 2. september kl. 10:00-15:00 Allan 

Rovfugledage ved Hyllekrog 9. september kl. 10:00-15:00 Allan 
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8. Eventuelt 
Arbejdsgruppen har ikke holdt julefrokost i år (2019). Der planlægges i stedet en sommerfest den 25. juli 
efter strandrensningen på Hyllekrog. Hvis vejret er til det, så grilles der ved shelterpladsen på Lyttesholm. 
Alle medbringer noget til grillen.  
   
Rasmus spørger ind til, om der skal låses ud til Hyllekrog fra den 1. marts. Vi aftaler, at der igen sættes lås 
på lågerne. Dines har låsene liggende fra sidste år og vil gerne sørge for dette.  
 
Jan spørger ind til, om vi har fundet en løsning med den sydligste låge ved Hyllekrog, der ofte sander til og 
derfor ikke smækker i. Da det har været meget massivt de sidste år, og der kun er 45 m hen til den næste 
låge, lukker vi lågen permanent og henviser til den anden låge. Emilie tager et skilt med den 10. marts.  
 
Hans spørger ind til, om der igen i år er fællestræf for de frivillige. Emilie fortæller, at der plejer at være 
frivilligtræf hver andet år, og at Fugleværnsfonden håber at kunne afholde det igen i år. I får en mail om 
dette, hvis/når det bliver aktuelt.  

 
Lars har spurgt ind til, om der er nogen i arbejdsgruppen, der 
kunne tænke sig at lave sivhytter til skægmejser. Der kan 
høstes erfaringer fra Tryggelev på Fugleværnsfondens 
hjemmeside: 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/naturvejledning/byg-

skaegmejsehytter 
 
Sivhytterne tager ikke lang tid at lave, men skal de benyttes i 
år, skal de snart op. Lars opfordres til at skrive ud til 
arbejdsgruppen og samle et skægmejsehold for dem, der er 
interesserede.  
 
 
  

 
Tak for et hyggeligt møde! Dejligt at se jer igen! 

 
Emilie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/naturvejledning/byg-skaegmejsehytter
https://www.fuglevaernsfonden.dk/naturvejledning/byg-skaegmejsehytter
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Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog 
 

 Kommentarer /ansvarlig 
arbejdsgruppen 

Er 
gjort 

(Gentages) 
Forår/ 

Sommer 

(Gentages) 
Efterår/ 
Vinter 

Faste opgaver: 
 

    

Hjælp til afbrænding  
 

Se punkt 5 X X  

Beskæring af bevoksning langs 
markvejen 

  X X 

Rydde hybenroser ved Fyrrelunden 
 

Der ryddes for hybenroser både i og 
udenfor folden.  

X X  

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

  X  

Skraldeindsamling på Hyllekrog 
 

Der fokuseres på at fjerne større 
genstande 

 X  

Fælde birketræer (nord for skoven) 
 

 X   

Vedligeholde ryddede 
hybenroseområder på Hyllekrog  

Se punkt 2 X  X 

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Henvend jer til Lars eller Rasmus 
 

X  X 

Ryde yngleøerne for opvækst 
  

Gentages efter behov    X 

Andre opgaver: 
 

    

Indkøb af waders, skærebukser samt 2 
nøglebokse 

Rasmus    
 

Oprydning/rengøring af Ninas Hus 
 

Se punkt 7.a   X  

Fjerne båd fra Hyllekrog 
 

Se punkt 7.b  X  

Slåning af opvækst under el-hegnet   X X 
 

X 

Fjerne fangfold i nord  
 

X   

 

 
 
 
 


