	
  

Fugleværnsfonden den 23-04-2012
Referent Marie-Louise Olsen
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Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog
onsdag den 18. april 2012
Deltagere: Arne, Benny, Dines, Erik, Freddie, Birthe, Hans, Kirsten, Helge, Karin A., Karin B., Lars, Leif,
Preben, Sven Jean, Uffe, Ulla og Marie-Louise Olsen fra sekretariatet.
Afbud: Kurt F., Sven T., Rasmus, Palle, Frants, Jakob
Desuden manglede: Ingelise, Kurt

1/ Siden sidst / orientering om udførte arbejder

Handling
Tjørn og diverse vedplanter som vokser
op i hegnet fjernes (især Saksfjed)
Gammelt hegn i fårefolden og på
Hyllekrog fjernes
Små tjørn fældes langs det nye
hegnsforløb i den nordligste del af
Saksfjed. De store flotte tjørn fældes ikke
Birk ryddes, hvor der er månerude (den
nordligste del af Saksfjed)
På den sydlige side af skoven ryddes
elletræer, så der åbnes op til den grønne
korridor i skoven. Ydermere bugtes
skovbrynet, så grænsen til marken ikke er
så skarp ud mod marken
Skilte med Thomas Dues
kontaktoplysninger sættes op, og
ligeledes skilte med hund i snor
Skrald fjernes på Hyllekrog
Efter behov repareres / udbedres vejen
langs Saksfjed
Afbrænding på en del af Hyllekrog
Ræve på Hyllekrog skudt
Genetablering af rævegrav
Udbedring af rævehegn
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Rydningen af vedplanter i Saksfjed medfører naturligvis noget brænde og noget kvas. Dette
materiale må ikke ligge tilbage på engen. Vedr. brændet, så regner jeg med, at I også fordeler det
mellem dem, som er med til at udføre fældningsarbejdet.

	
  

Fugleværnsfonden den 23-04-2012
Referent Marie-Louise Olsen

2/ Lokale vandstandshævninger i Saksfjed
Lars orienterede gruppen om de vandstandshævninger, der er foretaget i Saksfjed Inddæmningen.
En række grøfter er blevet punktlukket. Det har resulteret i, at grøfterne holder en del vand tilbage
og periodevist oversvømmer engene fire forskellige steder i Inddæmningen. Ydermere er der
dannet et fint paddehul.
3/ Afgræsning 2012
På Hyllekrog kommer der til at gå ca. 25-30 kvæg og i Saksfjed ca. 40 stk.
Thomas Due lukkede de første dyr ud på Hyllekrog 15. april, det forventes at alle dyrene er ude
omkring 1. maj.
4/ Vandre- og cykelsti
Kommunens projekt vedr. cykel- og vandrestier i området er nu blevet skitseret på kort. Projektet
er et led i ”Spor i Landskabet”, som er landsdækkende. Fugleværnsfonden har sagt god for den
kortskitse, som Kommunen har fremlagt. Der er dog ikke noget, der er endeligt vedtaget, da ikke
alle lodsejere i området har taget endelig stilling til kortskitsen.
5/ Kommende fugletårn
Fugleværnsfonden har fået fuld finansiering til et fugletårn i Saksfjed ved pumpestationen (Billitze
Mølle). Marie-Louise orienterede om, at det bliver et åbent tårn, og det kommer til at ligne det tårn,
som Fugleværnsfonden har i Nivå Bugt Strandenge.
Gruppen gav udtryk for et ønske om at kunne gå under tag i tårnet.
Allan Gudio indkalder hermed gruppen til et møde om fugletårnets udformning.
Mødet afholdes på Maribo Naturskole mandag den 7. maj kl. 19.30.
6/ Overvågning 2012
I 2011 blev der udarbejdet et overvågningsprogram for alle fondens reservater herunder Saksfjed
og Hyllekrog. Preben tæller som vanligt i Saksfjed, og Uffe er den primære tovholder på Hyllekrog.
Data indtastes i DOF basen og/eller sendes til Marie-Louise.
7/ Status på Baltic Flyway
Alle offentlige arrangementer og ture i Saksfjed eller på Hyllekrog afholdes fortsat i Baltic Flyway
regi. Det betyder, at gruppen skal registrere frivillige timer, når I deltager i ture og lignende, det vil
sige, fra I kører hjemmefra til I er hjemme igen.
Vordingborg Udviklingsselskab, som er vores partnere i Baltic Flyway har lavet et reklameskilt og
en folder om Baltic Flyway, disse ting skal medbringes ved alle ture/arrangementer.
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OBS! Hvis I har Baltic Flyway timesedler liggende, som enten ikke er udfyldt eller ikke er sendt ind
til Fugleværnsfonden, så må I meget gerne gøre det.
På forhånd mange tak for hjælpen!
8/ Kommende naturplejetiltag
•

Hegning af Ninas Hus, så kvæget ikke gnubber sig op af det.

•

Fortsat bekæmpelse af Rosa Rugosa på Hyllekrog / entreprenør + arbejdsgruppen.

•

Slåning af lysesiv i Saksfjed Inddæmningen, entreprenør + arbejdsgruppen.

•

Se punkt 1 i skema under ikke udførte og løbende opgaver.

9/ Planlægning af kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage
Flere af gruppens medlemmer ytrede ønske om at lægge nogle af arbejdsdagene på hverdage.
Det blev derfor besluttet at lave en ”forsøgsordning”, hvor man kombinerer weekend-arbejdsdage
med hverdags-arbejdsdage. Det er vigtigt, at arbejdsopgaverne fortsat bliver koordineret, så der er
sammenhæng mellem det, der laves i hhv. weekenden og hverdagene.
Herunder kan I se de fastlagte arbejdsdage for 2012:
•

Lørdag den 12. maj

•

Søndag den10. juni

•

Tirsdag den 12. juni

•

Mandag den 16. juli

•

Lørdag den 11. august

•

Mandag den 10. september

•

Søndag den 7. oktober

•

Lørdag den 10. november

•

Mandag den 12. november

OBS: Der vil komme opgaver på andre dage, som ikke kan planlægges nu. Lars skriver ud til
gruppen, når der kommer ekstraordinære arbejdsdage.
Lars beder folk komme med forslag til en dato for julefrokost, datoen skal ligge efter den 12.
november.
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10/ Eventuelt
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Der blev talt om at justere stigbordet ved Billitse Mølle. Dette er efterfølgende blevet drøftet
i sekretariatet, og det er blevet besluttet, at der ikke skal laves justeringer på stigbordet i år.
Det er vigtigt at se, hvordan det nye vandstandsprojekt udvikler sig i praksis.
Preben fortalte, at sortstrubet bynkefugl i år yngler i Saksfjed!!
Ny motorsav indkøbt.
Dines fortalte, at traktoren er gjort klar til endnu en sæson. Hvis nogle fra gruppen oplever,
at der er noget i vejen med traktoren, skal Dines have besked.
Der er Balt Coast afslutningsarrangement på Hyllekrog den 30. august. Hvis man ønsker at
deltage, så vil Marie-Louise undersøge muligheden herfor.
Arbejdsgruppen afholder en tur i den nordlige del af reservatet 3. august, som bliver
annonceret lokalt i Errindlev og omegn.
Nogle fra gruppen deltager i det kommende arrangement i Errindlev hallen d. 21.-22. juli,
hvor de vil formidle om FVF/DOF. Ingrid (fra sekretariatet) vil sende materiale ned til en af
dem som deltager.
Flere fra gruppen ønsker sig en trailer og nogle flere ørnenæb. Mht. traileren, så skal der
først findes et sted, hvor den kan stå. Hvis der mangler ørnenæb, så må gruppen købe et
par stykker ekstra.
Uffes tlf.nr. har stået forkert på listen, det rigtige nummer er: 25 47 29 09.

Arbejdsgruppemøde, Maribo Naturskole den 18. april 2012

Næste møde

 Onsdag den 3. oktober kl. 18.30
Tak for et godt og konstruktivt møde - med masser af kage.
Mange hilsner fra Marie-Louise Olsen.
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