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Status-referat for Saksfjed-Hyllekrog marts 2021 

 

Rasmus fra arbejdsgruppen og Emilie (ENS) fra sekretariatet foretog en besigtigelse af Saksfjed-Hyllekrog i 

februar, for at drøfte de kommende arbejdsopgaver og hvad der ellers rører sig for både arbejdsgruppe og 

generelt i Saksfjed-Hyllekrog. Dette blev gjort som alternativ til et arbejdsgruppemøde, som ikke er muligt at 

afholde under de gældende coronarestriktioner. Arbejdsgruppen har forud for mødet haft mulighed for at 

henvende sig med punkter til dagsordenen. Der var ikke modtaget noget hertil.  

 

 

Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet, og kan findes i dette status-referat 

1) Info og orientering siden sidst 

2) Afbrænding 

3) Regulering og jagt 

4) Vand på arealerne i inddæmningen 

5) Status på Ninas Hus  

6) Datoer til kalenderen 

7) Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog 

 

 

1. Info og orientering siden sidst 
Jan stopper som kontaktperson. Mange tak for din indsats Jan!  
Rasmus vil fortsat gerne stå for det praktiske på arbejdsdagene, men vi mangler nu en til at koordinere med 
Rasmus og skrive ud på arbejdsdagene. Dette tages op på mødet i september.  
 
I januar blev der er foretaget en genrydning af hybenroserydningerne på Hyllekrog. Selv om genrydningen 
reducerer genvæksten voldsomt, kan der alligevel forventes genvækst, ligesom vi må se i øjnene at nye 
kolonier vil dukke op. Rydning af hybenroser på Hyllekrog er derfor i stor fokus de kommende år på 
arbejdsgruppens arbejdsdage.  
 
Arne har lavet en ordentligt omgang redekasser som arbejdsgruppen har sat op i reservatet - stor tak for det! 

 

2. Afbrænding  

Det lykkedes i år at få brændt arealerne syd for skoven i november. Vi havde en god og effektiv dag. Tak til 
arbejdsgruppen for den store indsats - uden jer, var vi ikke nået i mål. Engene fremstår nu lave og fugtige og 
er klar til at byde engfuglene velkommen.  

En mindre afbrænding blev foretaget på de nordlige enge i februar. Her var bunden dog meget fugtig og 
vegetationen for spredt, så der blev kun afbrændt ca. halvdelen af det ønskede areal. Vi forsøger igen til 
efteråret. Afbrændingerne forventes at udføres igen i næste sæson (1. november - 15. marts).  

 

3. Regulering og jagt 

Der har været en god regulering i år - med tilladelse til regulering frem til 1. april. Vi håber at se en effekt af 
dette på både Hyllekrog og i inddæmningen. Trods den gode indsats ved vi, at der forsat er ræv i reservatet, 
og vi må nok se i øjnene at et reservat som Saksfjed-Hyllekrog nok aldrig bliver 100% rævefrit.   
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ENS sørger for at kontakte baronen vedr. jagtdage for jagtkonsortiet på nabojorderne, så vi kan sørge for at 
disse ikke falder sammen med arbejdsdage. 

 

4. Vand på arealerne i inddæmningen  

Der er forsøgsvis sat vand på de nye arealer ved fårefolden. I første omgang har dette tiltrukket storspover, 
fiskehejrer og masser af andefugle. De fugtige flader, der gradvist blottes, forventes på sigt at udgøre et godt 
fødekammer for vadere og engfugle.  

 

Afbrændingerne af engene syd for skoven har gjort det mere tydeligt, at der fortsat mangler vand på engene. 
Flere steder vil opfyldning af drængrøfterne kunne forbedre forholdene for engfuglene ved at skabe større 
sjapvandsområder. ENS undersøger, hvordan dette gøres bedst.  

 

5. Status på Ninas Hus 

Det går fremad med Ninas Hus. Arbejdet er sat på pause frem til 15. juli, hvor Hyllekrog igen åbner.  

Gulvfliserne ligges af en fagmand, der er hyret ind til dette. Det øvrige arbejde mangler der hænder til. Her 
taler vi bl.a. oppudsning af væggene samt maling. Hvis du har mod på at svinge en pensel eller fatte 
pudsebrættet, kontakt da Rasmus og aftal nærmere.  

 

6. Datoer til kalenderen 
  

Arbejdsdage og arbejdsgruppemøde 

 

Dato Kl Hvad 

Lørdag d. 24. april  
 

10.00 - ca. 14.00 Arbejdsdag  
Fokus: klargøring af publikumsfaciliteter 
 

Mandag d. 10. maj  
 

10.00 - ca. 14.00 Arbejdsdag  
Fokus: bjørneklo og hegn i nord 
 

Lørdag d. 12. juni 
 

10.00 - ca. 14.00 Arbejdsdag  
Fokus: bjørneklo og beskæring ved vejen 
  

Mandag d. 19. juli 
 

10.00 - ca. 14.00 Arbejdsdag  
Fokus: affaldsindsamling på Hyllekrog 
 

Lørdag d. 14. august  10.00 - ca. 14.00 Arbejdsdag  
Fokus: hybenroser på Hyllekrog 
 

Torsdag d. 2. september 
 

Forventet kl. 
16.00 - 21.00 

Arbejdsgruppemøde med arbejdsdag og  
indvielse af Ninas Hus om muligt 
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7. Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog 
  

 Kommentarer / 
Ansvarlig i arbejdsgruppen 

Er 
gjort 

(Gentages) 
Forår/ 

Sommer 

(Gentages) 
Efterår/ 
Vinter 

Faste opgaver: 
 

    

Hjælp til afbrænding  
 

ENS skriver ud når det er relevant X  X 

Beskæring af bevoksning langs 
markvejen 

  X  

Rydde hybenroser ved 
Fyrrelunden 

Arne slår med plæneklipperen hver 
14. dag – TAK!  

X X X 

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

  X  

Skraldeindsamling på 
Hyllekrog i juli 

Der fokuseres på at fjerne større 
genstande 

 X  

Vedligeholde ryddede 
hybenroseområder på 
Hyllekrog  

Høj prioritet!   X X 

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Henvend jer til Lars eller Rasmus 
 

X  X 

Rydde yngleøerne for opvækst 
  

Gentages efter behov  X  X 

Andre opgaver: 
 

    

Opsætning af redekasser 
 

 X   

Maling og oppudsning af Ninas 
hus 

  X  

Fjerne båd fra Hyllekrog 
 

  X  

Slåning af opvækst under el-
hegnet  

 X X 
 

X 

Fjerne fangfold i nord  
 

X   

 

 

Tusind tak til jer alle for jeres indsats i reservatet! 

 

De allerbedste hilsner 

Emilie 

 


