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Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 

Torsdag den 13. oktober 2022 
 
Til stede:  Rasmus, Freddie, Birte, Mogens, Bo, Uffe, Karin B., Karin A., Kirsten, Dines, Helle, Hans, Arne, Sven Jean, Jan H. 
Emilie (ENS) fra sekretariatet                                                                                                                                                                              

Mødet blev afholdt på Lyttesholm med kaffe og kage.  

  

 

Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet og kan findes i dette referat 

1) Siden sidst – nyt fra sekretariatet og nyt fra arbejdsgruppen 

2) Evaluering af årets indsatser 

a) regulering  

b) hybenroser (og andre invasive planter) 

c) afgræsning 

3) Fugleovervågning 

4) Kommende arbejdsdage og opgaver 

5) Evt. 

 

 

1. Info og orientering siden sidst 

Fra sekretariatet 

Der blev afholdt frivilligtræf på Sydlangeland i september med stor succes. Sekretariatet var glade for 
endelig at kunne samle de frivillige på tværs af reservaterne. De medlemmer af arbejdsgruppen, der var 
til stede, stemmer i og udtrykker stor glæde for arrangementet - det har manglet under corona.  
 
Fugleværnsfonden får ny direktør. Kristian Dammand fratrådte sin stilling tilbage i juni. Første 
november glæder vi os til, at Thomas Færgeman tiltræder stillingen som Fugleværnsfondens direktør. 
Thomas har en bred naturvidenskabelig baggrund og kommer fra stillingen som forstander på 
Skovskolen under Københavns Universitet (KU).  Læs mere på fondens hjemmeside:  
https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/nyheder?m=visning&nyhed_id=376  

 
Fugleværnsfonden har lanceret en podcast Fugl af glæde med fondens naturvejledere Jørn og Allan. 

Podcasten er henvendt til en bred målgruppe af fugleinteresserede. Podcasten er tilgængelig på 

Sportify, Apple- og Google podcast m.fl.  

 

 

 

 

 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/nyheder?m=visning&nyhed_id=376


 

2 Oktober 2022, Emilie Nicoline Schmidt 

I reservatet  

Der er søgt om nye bordebænkesæt til Fyrrelunden, efter de gamle blev rykket ud til Ninas hus. Der er 
efter mødet blevet givet tilsagn til 4 stk.  
 
ENS har medbragt en håndfuld drænspader til reservatet, som var i overskud i Vaserne. Da kun én af 
dem er en letvægtsspade, aftales det med arbejdsgruppen, at de melder tilbage, om de tungere spader 
kan fungere, eller om det er nødvendigt med flere letvægtsspader.  
  
ENS har haft møde med det Lollandske Digelag. De skal tilgå deres stendeponi i nordenden af naturreservatet, 
som skal indgå i sikring af diget. De forventer at fjerne disse i løbet af 2023.  
 
Fugleværnsfonden har modtaget støtte fra Lollandsfonden til naturplejen i Saksfjed-Hyllekrog. Det eksakte 
beløb kendes endnu ikke.  

  
Fra arbejdsgruppen 

Se også skema sidst i referat 

Siden sidste møde har arbejdsgruppen afholdt ti møder inkl. indvielsen af Ninas hus. Der kommer typisk seks-
syv personer pr. gang, enkelte gange mere end ti. Derudover udføres en del opgaver ad hoc. Bl.a. slår Arne 
forsat hybenroserne ved lunden, og Lonny og Mogens sikrer panikskuddene fra bjørneklo. Der har været to 
hele arbejdsdage med hybenroserydningerne på Hyllekrog.  

Arbejdsgruppen havde en god indvielse af Ninas hus. ENS hilser og siger stor TAK fra det øvrige sekretariat for 

det fine arrangement, og ikke mindst for alt arbejdet forud for. Rasmus havde en rundvisning med 

repræsentant fra Karen Krieger Fonden, der ligeledes udtrykte meget stor begejstring for det endelige 

resultat.  

 

2. Evaluering af årets indsatser  

Regulering  

Der har i år været flere ræve på Hyllekrog, og som der blev snakket om ved efterårsmødet, er der brug for en 

mere effektiv regulering. Vi håber på, at en forbedret indsats over vinteren kan være med til at sikre 

ynglesucces på Hyllekrog. Fugleværnsfonden undersøger desuden muligheden for etablering af udhegninger 

til ynglende fugle på Hyllekrog.  

 

Hybenroser og andre invasive planter 

Arbejdsgruppens gode arbejde med optræk af genvækst af hybenroser bærer frugt, og områderne ud til Ninas 

hus fremstår næsten fri for nye skud. Uffe pointerer, at de enkelte planter, der har etableret sig på nye steder 

på odden, er meget svære at hive op, mens genvæksten relativt nemt kan trækkes eller graves op. 

ENS siger, at arbejdet primært skal fokuseres omkring de allerede ryddede arealer, evt. udvides med 

rydningerne omkring Ninas Hus. Det forventes, at der skal genryddes i 2023 eller 2024 med rotoren.    

Arne spørger ind til pileurt på Hyllekrog. ENS har været i kontakt med Naturstyrelsen af flere omgange og 

forsøger fortsat at få dem til at gøre en udvidet indsats.   

 

Afgræsning  

Helårsgræsningen på Hyllekrog har haft stor effekt på vegetationen, og der er et klart indtryk af  

øget variation og mange blomstrende planter. Der er fortsat planer om en ny hingst, men ellers synes antallet 

af dyr p.t. at have indfundet sig på et fint leje.  

 

Vi snakker kort om helårsgræsning, og ENS understreger, at ingen dyr skal lide overlast ved at afgræsse 
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Fugleværnsfondens arealer. Dyrene skal tilses efter lovgivningen, og alle veterinære og dyreetiske 

retningslinjer skal overholdes. Såfremt dyrene er syge, fjernes de fra vores arealer eller behandles, om muligt, 

på stedet. I tilfælde af mangel på foder vurderes det, om dyrene skal flyttes til andre arealer eller 

tilskudsfodres. Vi henstiller altid til, at I (og andre) kontakter os direkte, såfremt I mener, at et dyr lider 

overlast, så vi hurtigst muligt kan reagere.  

Vores dyr har det godt, og vi er stolte af at kunne vise, at helårsgræsning og dyrevelfærd sagtens kan gå hånd i 

hånd.  

 

3. Fugleovervågning 

Der har i år været ynglesucces på den østlige yngleø. Vi ved af erfaring, at der kan gå adskillige år fra øen er 

anlagt/sikret på ny, til at fuglene (på ny) yngler på øen. I Saksfjed-inddæmningen har vi således haft to 

ynglesæsoner uden ynglefugle på øerne, men i år skulle det være.  

Der var ”fuld skrald” på lyden ved tårnet, og både splitterne, fjordterne, rødben og adskillige klyder har ynglet 

og fået unger på vingerne. Projektet med sikringen af øen må altså anses for vellykket.  

Af øvrige interessante ynglefugle 2022 i reservatet kan bl.a. nævnes (præliminært bearbejdet yngledata):   

Atlingand 0-1 par, Skeand 1-3 par, trane 1-2 par, strandskade 3 par, klyde 15-18 par, storpræstekrave 5-6 par, 
vibe 8-9 par, rødben 4 par, splitterne 3-8 par, fjordterne 19 par, hættemåge 80-90 par, sortstrubet bynkefugl 
2-3 par, rødrygget tornskade 5-6 par. 
Desuden har både skovsneppe og pirol formentlig ynglet i skoven.   

 

4. Kommende arbejdsdage og opgaver 

4.a Hybenroser  

Den invasive hybenrose har fortsat topprioritet. Det er særligt i det kommende år, at indsatsen giver 

særligt stort udbytte. Fortsæt jeres gode arbejde!  

 

4.b Yngleøer 

Øerne skal slås for opvækst. Om muligt fjernes materialet fra øerne evt. ved afbrænding.  

 

4.c Bordebænkesæt  

Bordebænkesæt til Fyrrelunden. Der bliver i den forbindelse brug for hjælp til samling af disse. 

Rasmus og Uffe koordinerer med ENS.   

 

4.d Hjælp til afbrænding 

Der planlægges afbrændinger i løbet af vinteren i den nordlige del af reservatet. Da afbrændingerne 

er stærkt vejrafhængige, indkaldes gruppen umiddelbart forud for afbrændingsdagene. ENS skriver 

ud.  
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Datoer til kalenderen  

 

Dato Kl. Hvad 

Lørdag d. 12. november  Kl. 10 4.a Hybenroser 

Lørdag d. 10. december Kl. 12 Reservattur og Julefrokost 

Tirsdag d. 17. januar  Kl. 10 Se punkter ovenfor 

UGE 8 
 

Efter kl. 12 Afbrænding om muligt (4.d) 
ENS skriver ud 

2. marts  Kl. 15- ca. 20.00 Arbejdsdag med efterfølgende møde  
ENS skriver ud 

 

5. Eventuelt  

Vi havde en kort evaluering af mødeformen. Gruppen er glade for, at mødet ligger lidt tidligere som et 
eftermiddagsmøde, men vil også gladeligt holde fast i aftenmøderne. Vi fortsætter derfor med en vekslen 
mellem ét årligt aftenmøde med forudgående besigtigelse og ét eftermiddagsmøde.   

 

Tak for et dejligt møde.  

 

De allerbedste hilsner 

Emilie 
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 Kommentarer / 
Ansvarlig i arbejdsgruppen 

Er 
gjort 

(Gentages) 
Efterår/ 
Vinter 

(Gentages) 
Forår/ 

Sommer 

Faste opgaver:     

Hjælp til afbrænding  
 

ENS skriver ud, når det er relevant X X  

Beskæring af elletræer langs 
markvejen 

Der planlægges en arbejdsdag X   

Rydde hybenroser ved 
Fyrrelunden 

Arne slår med plæneklipperen hver 
14. dag – tak! 

X X X 

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

Mogens og Lonny tager desuden 
genvækst -tak! 

X  X 

Skraldeindsamling på 
Hyllekrog i juli 

 X  X 

Ryde genvækst af hybenroser 
på Hyllekrog  

Høj prioritet!  X X X 

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Rasmus har slået bredzoner og stier i 
rørhvene -tak!  

X   

Rydde yngleøerne for opvækst 
  

Gentages efter behov   X  

Slåning af opvækst under el-
hegnet 

 X X X 

Forårsklargøring af 
publikumsfaciliteter 

 X  X 

Andre opgaver:     

Rydde tjørneopvækst i hegnet 
i nord  

Der koordineres en arbejdsdag  X   

Maling og oppudsning af Ninas 
Hus 

Kontakt Rasmus X   

Manual til Ninas Hus  Mogens - fremsendes til ENS  X  
 

 

Hente og samle  
Bordebænkesæt  

Uffe og Rasmus koordinerer med ENS  X  

 

 

 


