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Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 
Torsdag den 2. marts 2023 

 
 
Til stede: Rasmus, Dines, Helle, Karin A., Jan A., Sven Jean, Palle, Uffe, Lars, Karin B, Preben samt Emilie (ENS) fra 
sekretariatet 
 
Afbud: Ulla B., Mogens og Lonnie, Elon 

Forud for mødet blev der afholdt arbejdsdag, hvor to af de tre bordebænkesæt fra Johannes Fogh blev 
samlet.  

Det efterfølgende møde blev holdt på Lyttesholm med smørrebrød og hyggeligt samvær.  

 ________________________________________________________________________________________ 
Dagsorden 

Følgende punkter blev drøftet og kan findes i dette referat 
1) Siden sidst – nyt fra sekretariatet og nyt fra arbejdsgruppen 

2) Vores nye naboer ����  

3) Regulering og ynglefrahegninger 

4) Afgræsning 

5) Hybenroserydninger 

6) Kommende arbejdsopgaver og -dage 

7) Evt. 

 
1. Info og orientering siden sidst 

Fra sekretariatet 
Fugleværnsfonden har fået nyt faktureringssystem. Fremadrettet skal alle faktura fremsendes til  
 
 
 
 
Når I skal indsende jeres udlæg (udlæg, kørsel, kvitteringer o.l.), skal det scannes/gemmes i en samlet PDF-fil 
og sendes til ovenstående mail. Det er vigtigt, at navn, formål og kontooplysninger fremgår i den fremsendte 
fil, da evt. tekst skrevet i mailen ikke vil blive indlæst. Anfør desuden navnet på kontaktpersonen for det 
pågældende naturreservat, samt hvilket reservat fakturaen knytter sig til.  
Eksempel  
   
 
 
 
 
 
 

Faktura@fuglevaernsfonden.dk 

 Att.:  Emilie Nicoline Schmidt  
                  Saksfjed Hyllekrog 
                               
Udlæg af:  Anders Andersen  
 Formål:  Olie til ATV 
Overføres til: Reg. XXXX         Konto XXXX 
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Bemærk at faktura-mailen ikke er en mail, som man kan skrive til, så sæt gerne ENS cc., så det sikres, at det 
kører som det skal.   
 
Frivilligtræf afholdes igen i år og bliver forsøgsvis på en hverdag, nemlig onsdag d. 7. juni. Der vil være 
mulighed for overnatning fra d. 6.-7. juni. Ravnstup Sø bliver udgangspunktet for træffet. Der er blevet 
udsendt et spørgeskema pr. mail vedrørende dels årets frivilligtræf, dels ønsker for de kommende. Jeg håber 
at se mange af jer.  
 
Husk at der er oprettet en mailgruppe til den samlede arbejdsgruppe. Hvis I sender en mail til 
saksfjedhyllekrog@fuglevaernsfonden.dk, sendes mailen automatisk til hele arbejdsgruppen med den nyligst 
opdaterede mailliste. Sekretariatet er ikke en del af denne mailgruppe, så tilføj eventuelle relevante 
sekretariatsmedlemmer efterfølgende.   
 
Turfolderen er ude, og alle ture for 2023 er tilgængelige på Fugleværnsfondens hjemmeside.   
 
I reservatet  
Planlagte afbrændinger har ikke kunnet gennemføres grundet vejret. Vi håber på at kunne afbrænde i 
efteråret. Det er arealerne nord for skoven, der står for skud i første omgang.  
Det planlægges desuden, at der afbrændes helt ude på spidsen af Hyllekrog i 2023, men det kan ikke nås til 
den kommende ynglesæson, da tilladelserne endnu ikke er helt på plads.    
Gruppen spørger ind til Peter Friis Møllers afbrændingsprojekt. ENS følger op.  

 
Fra arbejdsgruppen 
Se desuden skema sidst i referatet 
Der har været fin tilslutning til arbejdsdagene. En enkelt måtte dog aflyses grundet vejret.  
Øerne er slået for i år og står nu klar til den kommende ynglesæson.  

 
2. Vores nye naboer 

Hempel har opkøbt 775 ha i Lungholminddæmningen og er nu, foruden Digelaget, fondens eneste nabo i 
Saksfjed. Vi er meget glade for at kunne byde vores nye naboer velkommen. Fugleværnsfondens har haft flere 
gode møder med Hempelfonden, der har planer om et ambitiøst naturudviklingsprojekt på arealerne. Der er 
lagt op til et rigtig godt samarbejde, hvor vi er enige om, at naturen kommer i første række.  

Thor Hjarsen er ansat som projektleder for området pr. 1. februar. Arbejdsgruppen har et ønske om at høre 
mere om planerne for området. ENS inviterer Thor til at komme og fortælle, når både Thor og Hempel er 
landet i stilling og har haft mulighed for at konkretisere deres plan angående ønsket for arealerne.  

 
3. Regulering og ynglefrahegninger  

Der er i år regulereret tre ræve på Hyllekrog, og der er fortsat kendskab til en enkelt ræv. Vi håber at kunne få 
styr på den inden lukketid for reguleringen.  
ENS har sammen med Rasmus og Lars set nærmere på opsætning af rævesikre frahegninger på Hyllekrog. Det 
er ikke muligt at lave et hegn over Hyllekrog, hverken ved foden eller længere ude. Dette skyldes de store 
vader, der blottes på nordøstsiden af tangen ved kraftig sydvestenvind. Det vil derimod være muligt at lave en 
lukket ynglefrahegning, der i praksis kan fungere som en landfast ø. Der er gode erfaringer med dette i både 

mailto:saksfjedhyllekrog@fuglevaernsfonden.dk


 

. 

3 Marts 2023, Emilie Nicoline Schmidt 

ind- og udland. Dog skal hegnet tilses flere gange ugentligt. Lars og Rasmus har givet tilsagn om at varetage 
denne opgave i forbindelse med tilsyn af kvæget, hvorved vi også undgår en øget trafik til Hyllekrog. Der er 
fundet et 6 hektar stort område, som forsøgsvis bliver frahegnet. Hegningen kan rykkes fra år til år, men det 
er også forventeligt, at ynglesuccesen ikke nødvendigvis indfinder sig første år. ENS er i dialog med 
entreprenører og myndigheder. Det kan vise sig at skulle kræve tilladelse. Såfremt dette er tilfældet, skydes 
opsætningen til 2024.  

 

4. Afgræsning 
Afgræsningen går for nuværende fortsat godt, og den positive udvikling med flere urter, dertilknyttede 
insekter og større diversitet på arealerne menes i høj grad at være effekten af de græssende dyr.  

Der har været dyrlægekontrol i februar. Alle dyr trives, er særdeles ved godt huld, og det vurderes, at der er 
rigelig tilgængeligt føde på arealerne - de mangler ikke noget.   
Rasmus kan fortælle en historie fra efteråret, hvor dyrene ved Hyllekrog ikke kunne lokkes ind med lokkefoder 
– der er rigeligt med tilgængeligt attraktiv føde på arealerne.  
 

5. Hybenroserydninger  

Der forventes en større genrydning af fladearealerne i vinteren 2023-2024.  

Prioriteringen ligger derfor på de allerede genryddede arealer samt nyetablerede enkelte buske. ENS 
finder en måde, hvorpå man kan markere de enkelte mindre bevoksninger, så de løbende kan 
markeres forud for rydningsdagene. Gruppen ytrer ønske om lettere drænspader. ENS tager dette 
ønske med videre til Ane og sikrer, at vi har nogle, til når Hyllekrog åbner.  

Arne fortsætter slåningerne af hybenroser ved Fyrrelunden, og Rasmus slår dem i folden - Tak ����.   

 

6. Kommende arbejdsopgaver og datoer til kalenderen 

Se også skema sidst i referat 

6.a bordebænkesæt  

Det resterende samles, og alle sæt får olie. Forsøgsvis stilles et bordbænkesæt halvvejs ud på 
Hyllekrog. De placeres efterfølgende i Fyrrelunden (alternativt kan de byttes rundt med dem ved 
Ninas Hus). Der holdes øje med, om kvæget bruger dem til at klø sig op ad. Såfremt de gør det, må 
sættet flyttes tilbage til Fyrrelunden.  

 

6.b Øvrige publikumsfaciliter  

Gennemgang af publikumsfaciliteter - plancher, tårn, låger og bordbænkesæt.  
Jan påpeger, at brættet er frønnet på fugletårnet. Rasmus mener, at der ligger planker. Arbejdsgruppen vil 
gerne skifte brættet - Tak for det.  
 

6.c Hybenroser  
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Datoer til kalenderen 

Dato Kl. Hvad 

Mandag d. 17. april   Kl. 10.   Publikumsfaciliteter  
 

 Lørdag d. 13. maj  
 

 Kl. 10   Hegn  

 Mandag d. 12. juni 
 

 Kl. 10   

 Lørdag d. 19. august   Kl. 10   Hybenroser  

Torsdag d. 7. september   Kl. 10   Arbejdsdag med efterfølgende 
arbejdsgruppemøde og frokost i Ninas Hus. 

 

Det næste arbejdsgruppemøde afholdes i Ninas Hus om muligt, såfremt vejret er til det.  
 

7. Eventuelt  
Dines fortæller, at Naturstyrelsen er ved at indhente tilbud på renovering af Fyrtårnet. Renoveringen 
forventes påbegyndt i sensommeren.  
 
Der spørges ind til pileurt på tangen. FVF har flere gange været i dialog med Naturstyrelsen om dette, da 
bevoksningen står på deres areal. Den eksisterende bekæmpelse er til mere skade end gavn. ENS tager 
kontakt igen.  

 
 Rasmus påpeger, at vejene efterhånden er godt slidte og trænger til renovering. ENS går videre med dette.  

 
Tak for et rigtig godt møde. 

 

De allerbedste hilsner 

Emilie 
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Arbejdsopgaver i Saksfjed-Hyllekrog 
 

 Kommentarer / 
Ansvarlig i arbejdsgruppen 

Er 
gjort 

(Gentages) 
Forår/ 

sommer 

(Gentages) 
Efterår 
/vinter 

Faste opgaver:     
Beskæring af elletræer langs 
markvejen 

Der planlægges en arbejdsdag  X  

Rydde hybenroser ved 
Fyrrelunden 

Arne slår med plæneklipperen hver 
14. dag  

X X X 

Hybenroser Hyllekrog  
 

Se punkt 5. X X  

Bekæmpelse af bjørneklo 
 

Mogens og Lonnie  X  

Skraldeindsamling på 
Hyllekrog i juli 

Der fokuseres på at fjerne større 
genstande 

 X  

Slåning af lysesiv med ATV og 
skiveklipper 

Henvend jer til Lars eller Rasmus 
(sensommer) 

 X  

Rydde yngleøerne for opvækst 
  

Gentages efter behov  X  X 

Slåning af opvækst under el-
hegnet 

Arbejdsdag 13. maj  X X 

Forårsklargøring af 
publikumsfaciliteter 

Se punkt 6.a og 6.b  X  

Hjælp til afbrænding  
 

ENS skriver, når det er relevant   X 

Andre opgaver:     
Tilsyn ynglefrahegninger  
 

Lars og Rasmus   X  

Bordbænkesæt 
 

Se punkt 6.a  X X   
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