Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog
torsdag den 12. august 2010
Til stede: Benny S., Bernt I., Dines L., Frants K., Ingelise J, Karin A., Karin B., Lars M., Leif C., Yvonne C.,
Palle S., Tove D., Keld D. og Uffe N., samt Søren F. H. og Ellen H. (referent).
Afbud/ ikke mødt: Arne J., Bernth R., Bjørn E., Erik H., Finn K., Freddie E., Birte E., Hans F., Kirsten F.,
Helge R., Jakob J., Karen J., Keld B. A., Kurt B., Kurt F., Mette H., Peter K., Peter J., Rasmus R., Rita R.,
Susan E., Sven T., og Sven Jean L.

________________________________________________________________________
Søren indledte mødet med at byde velkommen. På grund af regnvejr måtte mødet holdes
indendørs i pumperummet ved Billitse Mølle. Søren håbede, at pumpen ikke gik i gang, for så
måtte mødet afbrydes.
Deltagerlisten blev gennemgået.

Siden sidst, herunder orientering og kommende aktiviteter
Lars gennemgik følgende emner:
• Den 14. august kl. 9 bliver arbejdsdag, idet han opfordrede dem, der havde tid, til at melde
sig. Helge vil slå græs med traktoren. Desuden vil der blive opsamlet hegnspæle/
hegnstråde.
• Der er en stående aftale om arbejdsdage den 2. lørdag i lige måneder og den 2. søndag
i ulige måneder. Der udsendes en plan for det næste halve år og en reminder ca. 3 dage
før arbejdsdagene.
Lars foreslog, at der blev dannet nogle undergrupper, hvorfor han efterlyste ønsker fra gruppen.
Som temaer og opgaver blev følgende nævnt.
• Slåning af græs under hegn med buskrydder
• Fældning og kørsel med motorsav
• Tilsyn med Ninas hus
• Tilrettelæggelse af ture
• Oprettelse af en bjørnebande til bekæmpelse af bjørneklo
• Traktorgruppe
Lars oplyste, at man enten kan deltage aktivt eller man kan meddele, at man gerne vil orienteres
om aktiviteterne.
Af øvrige aktiviteter blev følgende nævnt:
• Der er fundet 5 døde sæler på tangen. De var for medtagne til at blive undersøgt.
• Der er set ræve med unger, men tilsyneladende er det ikke gået ud over
hættemågekolonien, da rævene ikke kan komme ud til øen i søen.
• Der har været noget opskyl på tangen, som lignede olie, men efter en undersøgelse er det
konstateret, at dette ikke er tilfældet.
• Der er set mange splitterner på tangen. Hvor de kommer fra er usikkert, de har formentlig
ikke ynglet på tangen.
Søren takkede for orienteringen og konstaterede, at arbejdsgruppen har gjort et stort arbejde i den
forløbne periode.

Gennemgang af rapport om vandstandsforholdene i Saksfjed Inddæmningen
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Søren orienterede om et projekt, som Rambøll har udarbejdet for FVF. Projektets titel er
’Hydrauliske undersøgelser i Saksfjed Inddæmningen’, hvor der er foretaget opmåling af
niveauerne i hele området fra Drummeholmen til Stubodde. Det havde givet overraskende
resultater, og Søren gennemgik alle delområder dels syd for møllen, dels syd for skoven og
skovområdet / området nord for skoven. Opmålingerne viser bl.a., hvor der kan etableres
lavvandede områder, hvis der ændres på flere grøfter og afvandingskanaler. Egentlige nye
vandhuller kan etableres ved Drummeholmen i syd og vest for birkeskoven i nord. Ved at lave et
simpelt stigbord i nord kan vandstanden hæves med 12 cm i digegravene. Ud over disse
forbedringer er der udsigt til en generel hævning af grundvandstanden flere steder, uden dog at
der af den grund kommer frit vandspejl. Nord for Billitse mølle er det muligt at hæve vandstanden
med ca. 30 cm. Dette kræver dog anlæg af et 70 m dige. I første omgang prioriteres derfor at
komme i gang med de mange mindre projekter, der er nemmere at realisere.
Alle tiltagene vil dog skulle godkendes af myndighederne, så selve realiseringen af tiltagene
vurderes tidligst at komme på tale i 2011.

Havørne yngleforsøg i 2010
Der blev orienteret om status for havørnereden. Der er opsat tre skilte om adgangsforbud i
nærheden af reden. Disse skilte er udarbejdet af Fugleværnsfonden og opsat med tilladelse fra
Lolland Kommune, der er myndighed i en sådan sag. Reden findes i en stor sølvpoppel. Der er
ikke set unger, men fuglenes adfærd tyder på, at en unge muligvis er klækket og derefter død.
Alternativt har fuglene ruget på golde æg. Der har ikke været nogen oppe for at kigge ned i reden
for at se, hvad yngleforsøget har resulteret i, så ovenstående er baseret på Uffes vurdering.
Konsekvensen af denne havørnerede er, at arbejdsgruppens aktiviteter i området skal begrænses
mest muligt fx sankning af brænde og lignende. Det kritiske tidspunkt vil være januar/februar, og vi
diskuterede derfor, om ikke det var hensigtsmæssigt helt at stoppe brændesankningen, hvorved
denne del af skoven bliver en slags naturskov. Evt. fældning af træ aftales med Lars og skal foregå
inden 31/12.
Der var i arbejdsgruppen enighed i denne vision for området omkring havørnereden.

Hegning og rydning i Saksfjed sommer/efterår 2010
Søren oplyste, at han tidligere på dagen havde haft møde med HedeDanmark og Poda Hegn. Der
skal hegnes i en linje tæt på vejen og i skoven oven for digegraven, mens de to tværhegn skal
fjernes. Det forventes udført i løbet af et par uger. Kvægets passage igennem skoven skal foregå
via den brede rydning og denne vil blive bugtet og bl.a. tage hensyn til særlig markante egetræer
samt nogle flotte rønnebærtræer. Ideen er at få lavet en samlet græsningsfold fra Billitse Mølle og
til Stubodde Hegnet skulle være sat op i løbet af vinteren, men blev forskudt til nu i sensommeren
pga. havørnereden.

Orientering om andre projekter
Baltic Flying Way
Søren orienterede om projekt Baltic FlyWay, som er et samarbejde mellem reservaterne Nyord,
Saksfjed/ Hyllekrog og flere tyske aktører på den anden side af Femern Bælt. Herunder Wallnau
og Dummesdorfer Ufer ved Lübeck.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem fugleområder. EU´s interregpulje støtter med 60%.
Projektet omhandler særligt networking mellem områderne og formidling af fugletrækket. På Nyord
er en af de væsentlige aktiviteter udarbejdelse af en plejeplan. I Saksfjed er Hvepsevågens dag en
kerneaktivitet.
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40 % bliver finansieret af FVF selv, mens resten finansieres af EU og andre kilder. I FVF’s andel
kan indregnes arbejdsindsats fra FVF’s ansatte, ligesom også frivilliges indsats kan medregnes.
Det er derfor vigtigt at få registeret, hvad de frivillige rent faktisk yder af bidrag.
Der er udarbejdet nogle skemaer, så arbejdsgruppen kan skrive på, hvor meget de bidrager fx ved
Hvepsevågens dag. Allan vil medbringe skemaerne til Hvepsevågens dag, så deltagende
arbejdsgruppemedlemmer kan udfylde dem.
Uffe fortalte, at den mangeårige udveksling med en lokal grøn forening fra Oldenburg fortsætter. I
år således ved et besøg til Lolland den 5. september på Hvepsevågens dag. Baltic Flyway
projektet omhandler netop sådanne aktiviteter, så det er vigtigt at der bliver taget gode fotos af de
besøgende tyskere 5. sept. Fremsend også gerne en lille beskrivelse af programmet og evt. et
referat til Søren.
Cykelstiprojektet
Søren oplyste, at FVF i samarbejde med Lolland Kommune vil etablere en cykelsti fra Errindlev til
den nordlige indgang nær Stubodde og via markvejen ned gennem reservatet. Projektet realiseres
i samarbejde med Lolland Kommune som et led i projektet ’Spor i landskabet’. Der blev gjort
opmærksom på den såkaldte Paradisrute der forløber fra Guldborgsund Kommune. Det er i dag
faktisk ikke tilladt at cykle på områdets grusveje. Der skal derfor sendes ansøgninger til
Fredningsnævn om sagen. Samtidig vil der blive søgt om skiltning til Naturreservatet
Saksfjed/Hyllekrog på større veje, så det bliver lettere for folk, der kommer langvejs fra, at finde
reservatet.
Afgræsning Hyllekrog
Søren orienterede om, at der er forslag om at køerne kan gå på hele Hyllekrog uden egentlig
opdeling i folde. Herved vil bl.a. tilsynet blive lettere, ligesom der er en chance for at slitagen på
vejen bliver nedsat. Der blev udtrykt betænkelighed ved dette forslag, da det kan betyde at sandet
på selv klitten bliver løsnet og giver sandflugt. For at køerne ikke skal løbe væk fra Hyllekrog
etableres et hegn ved foden af odden
Fugletårn
Plejeplanen foreslår et fugletårn ved fyrrelunden tæt på Billitse Mølle med udsigt over det
lavvandede område. Dette område har i sæsonen 2010 budt på enestående fugleliv. Det helt
rigtige sted skal findes, og flere gjorde opmærksom på, at der bortset fra tidlig på dagen vil være
modlys fra et sådant fugletårn.
Også platforme til observation af fugletræk ved Store Brunddrag blev diskuteret, men den generelle holdning er, at der her nærmere er brug for et samlende punkt med information til, hvordan
fugletrækket kan opleves på egen hånd..

Naturvejlederarrangementer i efteråret 2010
Søren opfordrede medlemmer af arbejdsgruppen til at deltage i de kommende arrangementer,
navnlig Hvepsevågens dag. Allan holder gennem hele efterårssæsonen flere trækfuglearrangementer.
Se kalender sidst i dette referat.

Planlægning af arbejdsopgaver efteråret 2010 og naturpleje
•
•

Slåning af hybenroser på tangen blev diskuteret. Hvis de skal holdes nede, skal de slås
hvert år. Resterne af roserne må ikke spredes efter slåningen.
Vejen ud til tangen er ret opkørt bl.a. på grund af kørsel med vand til dyrene.
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Også bekæmpelse af lysesiv blev diskuteret. Det er et langsigtet projekt, idet lysesiv har ry for at
være særdeles sejlivet. Det er dog meget vigtigt at områderne bliver slået, da engene ellers ikke vil
være egnede ynglesteder for vadefuglene om foråret. De områder, der blev slået sidste år, har
godt nok stadig lysesiv, men der er en synlig forbedring.

Eventuelt
Der var en hilsen fra Sven Jean Larsen, som var bortrejst. Han opfordrede til, at der blev foretaget
en gennemgang af arbejdsgruppens liste, således at fx de, der ikke har været aktive det seneste
1½ år, kontaktes.
Lars vil kontakte de pågældende og give FVF’s sekretariat besked.
Besøget fra Tyskland (Oldenburg NABU) er den 5. september. Gæsterne skal hentes ved færgen
kl. 9.30 og køres til reservatet, idet de deltager i Hvepsevågens dag om formiddagen. De skal retur
med færgen sidst på dagen.
Søren opfordrede til, at der skrives nogle tekster, og tages billeder med de tyske deltagere i
arrangementet til dokumentation af aktiviteten.
Søren afsluttede med at takke for et godt møde, hvor pumpen heldigvis havde holdt sig i ro.

Tak for et godt møde – og venlig hilsen
Søren F. Hansen

Kalender:
torsdag 26. august kl. 10:00-ca. 15

Rovfugledage ved Hyllekrog

lørdag 28. august kl. 10:00-ca. 16

Hyllekrog rundt - fra havkajak

søndag 29. august kl. 09:00-ca. 16

Hvepsevåger og andre rovfugle ved Hyllekrog

søndag 5. september kl. 09:00-16

Hvepsevågens Dag - Hyllekrog

torsdag 30. september kl. 10:00-ca. 15 Rovfugledage ved Hyllekrog
søndag 3. oktober kl. 10:00-14

Drosler og småfugle i krat og hegn – Hyllekrog

torsdag 28. oktober kl. 10:00-ca. 15

Rovfugledage ved Hyllekrog

