Fugleværnsfonden, den 13. september 2013
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog
mandag den 9. september 2013
Til stede: Arne, Bodil, Dines, Helle, Freddie, Birthe, Hans, Kirsten, Ingerlise, Karin A., Karin B., Lars ,
Palle, Rasmus, Ulla, Molly. Desuden fra sekretariatet (FVF): Marie-Louise (M-L)
Afbud: Benny, Frants, Leif, Yvonne, Preben, Tubas
I øvrigt manglede: Hans H., Helge, J.K.O, Karen, Jens, Linda, Mogens, Sven T., Sven Jean, Uffe

For første gang mødtes vi på Lyttesholm, hvor der var dækket flot op og Molly serverede kage,
kaffe og frugt – mange tak for det.

1/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst

Handling

Udført

Ninas hus rengjort og kalket

X

Bekæmpet bjørneklo

X

Ikke udført

BioBlitz gennemført på Hyllekrog

Udbedring af markvej samt tilkørselsvej til
huset

(X)

Udskiftning af skilte til Billitse Mølle, så det
er tydeligt for enhver, hvilke regler der
gælder for færdsel i inddæmningen

X

Bemærkning

Nye gardiner er opsat i Ninas Hus.
Borde/bænkesæt malet.
Gentages årligt
Traktoren punkterede, den
repareres og regningen sendes til
FVF att. Marie-Louise Olsen
Der mangler stadig at blive kørt
noget af gruset ud

2/ Overvågning
Uffe og Preben har indsendt deres data for hhv. Hyllekrog og den sydlige del af inddæmningen.
Den nordlige del af inddæmningen er ikke overvåget tilstrækkeligt for ynglefugle. Dette rettes der
blandt andet op på i forbindelse med Atlas-projektet. Karin Andersen nævnte, at hun er
interesseret i at deltage i overvågningen af den nordlige del. Gruppen opfordres til at melde sig på
banen i DOFs Atlas-projekt. Alle kan taste ynglefugledata ind i projektet, også selv om man ikke
har kvadratansvar. Hvis man alligevel ønsker at være kvadratansvarlig for et bestemt område, skal
man anmode om at blive kvadratansvarlig på projektets webside. Der kan godt være flere
kvadratansvarlige i samme kvadrat.

3/ Drikkevand til kvæget og rydning af opvækst
FVF har via NaturErhvervstyrelsen fået finansiering til frostfrie drikkesystemer og rydninger af
vedplanter. Inden for det næste år vil der således blive etableret et nyt drikkevandssystem til
kvæget både på Hyllekrog og i Saksfjed. I Saksfjed vil der ydermere blive ryddet mindre arealer af
vedplanter.
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4/ Afgræsning og slåning
Der er fortsat problemer med lysesiv og bjergrørhvene i Saksfjed. Kvæget får ikke bidt det
tilstrækkeligt ned, og derfor er der taget et maskinelt høslet flere steder. Dette er udført med en lille
let traktor for at undgå yderligere traktose på engene. Traktose (komprimering af jordteksturen) har
den meget uheldige virkning, at lysesiv vinder i konkurrencen med græsserne, da lysesiv trives fint
med hård stiv jord. I fremtiden vil der blive fokus på at tage et maskinelt høslet med skånsomme
maskiner de steder, hvor kvæggræsning ikke er nok.

5/ Klyder og vandstand i den nye sø foran fugletårnet
Der har været nogle misforståelser vedrørende styring af stigbordet og dermed vandstanden i den
nye sø. Dette er blevet drøftet i FVF’s sekretariat, og på den baggrund blev følgende retningslinjer
meldt ud på mødet:
Vandstanden skal stå på sit maksimale året rundt. Det vil sige, at der ikke skal justeres på
stigbordet.
Hvis der forekommer så meget nedbør i yngletiden, at vandstanden truer med at
oversvømme reder af sjældne fugle, kan der undtagelsesvist lukkes en mindre mængde
vand ud. Dog kun den mængde der skal til for at undgå, at rederne oversvømmes. Hvis
denne situation opstår, er det vigtigt, at I straks kontakter M-L (mobil: 2624 6712), som vil
bede om følgende oplysninger: vandstand/nedbørsmængde/hvor mange cm vand, der
lukkes ud. Dette er meget vigtigt, for at sekretariatet kan danne sig et godt overblik over
søens tilstand i årene fremover.
Hvorfor er ovenstående besluttet?
Den nyetablerede sø er resultatet af et vådområdeprojekt, der skal sikre en lavvandet sø med en
stor fri vandflade og små mikroøer/holme. Denne type af sø kan imidlertid udtørre allerede i
forsommeren, og derfor er det vigtigt at der holdes på vandet.
Hvis man regulerer i vandstanden i løbet af året/årene, vil søens tilstand ændres til en
størrelsesmæssigt mindre og mere salt dæmningssø, hvilket ikke er det ønskede resultat. I stedet
ønskes en stor fersk sø, der kun undtagelsesvist udtørrer. Såfremt det bliver et problem med
mangel på småøer/holme i søen, skal det søges løst på anden måde.

6/ Lyttesholm status
Rasmus berettede, at det går godt fremad med dette store projekt. Der er allerede bevilliget midler
fra LAG Lolland, og der søges på nuværende tidspunkt flere finansielle kilder til at støtte projektet.
Det er imponerende, så meget energi frivillige personer ligger på Lyttesholm. Alt FVF værktøj,
redskaber, traktor og lignende opbevares fremover aflåst i laden på Lyttesholm.

7/ Fugletårnet status
Fugletårnet forventes færdigt den 20. september, så det går planmæssigt. Tårnet bliver indviet
torsdag den 3. oktober kl. 15.00. Arbejdsgruppen får blandt andre en invitation i nærmeste fremtid.
Der skal laves nogle små skilte, som viser ned til tårnet. Blandt andet skal det fremgå, hvor langt
der er til tårnet (750meter). M-L og Hanne er tovholdere. Der bliver indtil videre ikke etableret en
egentlig p-plads, da der er god mulighed for at parkere langs grusvejen. Hvis det med tiden
vurderes at behovet for en p-plads bliver større, tages det op til revision.
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8/ Kommende arbejdsopgaver & arbejdsdage
Oprydning af grene og brændebunker nord for skoven i Saksfjed.
Klipning af vegetation (tagrør og vedplanter) langs markvejen i Saksfjed.
Påfyldning af grus i huller på markvejen (minigraver lejes til formålet, og regningen sendes
til FVF, att. Marie-Louise Olsen).
Nedtagning af midlertidigt hegn i Fårefolden (Lars M. er tovholder)
Oprydning på Hyllekrog af opskyllet materiel.
Arbejdsdage:
Mandag den 23. september kl. 10.00, mødested: Lyttesholm
Mandag den 7. oktober kl. 10.00, mødested: Lyttesholm
Søndag den 27. oktober kl. 10.00, mødested: Lyttesholm

Evt.
Ræve på Hyllekrog: der lægges to kunstgrave ud i slutningen af september/starten af
oktober. Dines er tovholder og ringer til M-L, hvis der er brug for at leje en minigraver til
formålet. Tilladelserne til regulering af ræve skal være i stand i god tid. Dines undersøger,
om en 5-årig tilladelse kan gives fra Naturstyrelsen. Når der skal reguleres ræve i fuglenes
yngletid, skal det ske over en kort intens periode på maksimalt en uges varighed. Der må
ikke være forstyrrelser over længere tid i yngletiden på Hyllekrog.
M-L køber følgende materiel til arbejdsgruppen: 2 sikkerhedshjelme, 2 par
sikkerhedsstøvler (str. 43-44) og 2 store ørnenæb.
Baltic Flyway projektet er afsluttet. Arbejdsgruppen skal have stor tak for deres indsats i
dette projekt.
Næste arbejdsgruppemøde: mandag den 24. februar 2014, kl. 18.30 på Lyttesholm.

Tak for et godt møde i dejlige omgivelser
Venlig hilsen
Marie-Louise
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