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Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog 

tirsdag den 5. april 2011 
 
 
 
Til stede: Arne J., Bernth R., Benny S., Bernt I., Birte E., Dines L., Erik H., Frants K., Freddie E., Hans F., 
Helge R., Ingelise J., Jakob J., Karen J., Karin A., Karin B., Kirsten F., Kurt B., Kurt F., Lars M., Leif C., 
Mette H., Preben B., Rita R., Sven T., og Sven Jean L., Yvonne C., Palle S., og Uffe N., samt Søren F. H. fra 
Fugleværnsfonden.  
 
(Fra Ingrid: Undskyld, hvis jeg har skrevet nogen på, som ikke deltog i mødet – men lige nu kan jeg ikke få fat i 
deltagerlisten!)       
 
 
Afbud: Peter K. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Mødet blev afholdt på Naturskolen i Maribo, og Uffe takkes for lån af det fine mødelokale. 
Arbejdsgruppen takkes for kaffe og velsmagende kager. 
 
Preben Berg blev budt hjerteligt velkommen som nyt medlem i arbejdsgruppen. 
 
Følgende er ikke medlemmer af arbejdsgruppen mere, og vil blive slettet på diverse lister: 
Bjørn Enevoldsen, Finn Christensen, Kjeld Andersen, Peter Jensen, Rasmus Romme, Susan 
Eriksen samt Tove og Kjeld Dahlstrøm 
 
 
Nyt fra sekretariatet 
Fugleværnsfonden har ansat Marie-Louise Olsen i en ny stilling som administrativ medarbejder i 
Fugleværnsfonden. Marie-Louise er uddannet Skov- og Landskabsingeniør - og er i øvrigt født og 
opvokset i Nakskov. Allan er på forældreorlov fra 1. april i år. Iben Hove Sørensen er vikar for Allan 
indtil 1. november.  
 
 
Siden sidst 
Slåning af lysesiv er gennemført i efteråret af Hans F. 
Afgræsningen har i 2010 fungeret glimrende, og lyse-siv er trængt mærkbart tilbage. 
Arbejdsgruppen har fjernet trådhegn og fældet birketræer på den nordlige eng ved Stubodde. 
Havørnereden faldt ned i julen, men havørneparret har i 2011 opført en ny rede og er påbegyndt 
rugning. 
Der er renoveret en strækning på 500 m af vejen i Saksfjed Inddæmning. Vejen er blevet stærkt 
forbedret.  
 
 
Mulige projekter 
Leif og Dines har undersøgt situationen omkring laden ved Lyttesholm. Der er endnu ikke plads til 
Fugleværnsfondens traktor, slåmaskine og vogn. Kontakten til Erik genoptages med henblik på 
Eriks fortsatte behov der, og om der er udsigt til nye muligheder. 
 
Uffe fortalte, at der har været tanker om at lave et mini-info-center om naturen i Saksfjed området 
og på Hyllekrog i forbindelse med bygningerne på Lyttesholm. Desværre kunne ingen på mødet 
fortælle yderligere om dette punkt. 
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Pumpemester Erik Hansens bolig er fri til andre formål. Pumpelaget er interesseret i at samarbejde 
med Fugleværnsfonden, men vedligeholdelsesbyrden skal klart tages med i betragtning. Lars 
Munk undersøger hos digelaget, hvad det vil koste Fugleværnsfonden at leje bygningerne. 
 
Sven Thorsen foreslog, at projektet kunne løftes via et samarbejde med Realdania fonden, som 
støtter lignende projekter omkring kulturhistorisk interessante bygninger. 
 
 
Rævejagt 
Dines kunne orientere om, at vildtkonsulent Lars Richter havde opfordret til et samarbejde omkring 
’intelligente kunstgrave’, der kan sladre om besøg af ræv. Søren opfordrede Dines til at kontakte 
vildtkonsulenten omkring et sådant samarbejde. 
 
Dines kunne i øvrigt fortælle, at der ikke var skudt ræve på Hyllekrog i den forgangne vinter. Der er 
med sikkerhed konstateret aktivitet fra ræve. 
 
 
Baltic Flyway 
Søren udleverede et informations ark om Baltic Flyway projektet. I Saksfjed-Hyllekrog reservatet er 
der aktiviteter omkring fyret på Hyllekrog samt guidede rovfugledage inkl. Hvepsevågens dag.  
 
Naturstyrelsen arbejder på at renovere fyret og udstyre det med en udstilling om naturen samt 
kulturhistoriske forhold på Hyllekrog. Der opsættes desuden et bord/bænke sæt ved fyret. 
 
Fugleværnsfonden planlægger at afholde en tur for arbejdsgrupperne ved Nyord og Hyllekrog til 
Wallnau reservatet på Fehmarn i september. 
Uffe foreslog, at man i den forbindelse rettede henvendelse til venskabsgruppen i Olenburg, da de 
muligvis kan supplere arrangementet. 
 
Søren udleverede skemaer til brug for tids registrering. De skal udfyldes, hvis medlemmer fra 
arbejdsgruppen hjælper Iben Hove i forbindelse med nedenstående arrangementer.  
 
Der indsendes et skema pr. person. 
 

• Baltic Flyway. søndag 28. august kl. 09:00 - ca. 16:00: Hvepsevåger og andre rovfugle 
ved Hyllekrog 

• Baltic Flyway. søndag 4. september kl. 09:00 - 16:00: Hvepsevågens Dag - Hyllekrog 
• Baltic Flyway. torsdag 29. september kl. 10:00 - 15:00: Rovfugledage ved Hyllekrog 
• Baltic Flyway. søndag 9. oktober kl. 10:00 - 15:00: Rovfugledage ved Hyllekrog 

 
 
Ny afgræsning på Hyllekrog 
Torsdag den 14. oktober 2010 blev der afholdt en besigtigelse på Hyllekrog for at drøfte en evt. 
ændret afgræsningspraksis på Hyllekrog (se vedlagte referat). Konklusionen fra dagen var, at alle 
parter bakkede op om et forslag omkring at ændre afgræsningen til landskabsgræsning af hele 
odden samt at udvide græsningssæsonen væsentligt.  
 
Projektet er en del af LIFE projektet BaltCoast under Naturstyrelsen og ledet af Amphii Consult. 
 
Det forventes, at afgræsningen påbegyndes i 2011 ved, at der inden 1. maj opsættes et hegn i 
kanten af diget fra Østersøens kyst og til Billitse Mølle. For at skabe læ til kreaturerne opføres der 
et ca. 60 m2  stort læskur ved fyrreplantagen. Skuret opføres i hel-tømmer og med græs på taget, 
så det falder ind i landskabet. 
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Hævning af vandstanden i Saksfjed 
Det forventes, at alle tilladelser vil være på plads inden sommer, så vi i august/september kan 
realisere planerne om at hæve vandstanden lokalt i Saksfjed Inddæmningen. Endnu resterer, at 
Fredningsnævnet giver tilladelse, men alle øvrige myndigheder har godkendt projektforslaget. 
 
 
Skiltning og cykling 
Fugleværnsfonden har ansøgt Lolland Kommune om skiltning til reservatet. Kommunen har 
udarbejdet et godt forslag, som p.t. er ved at blive realiseret. Endnu mangler vi en tilladelse fra 
Fredningsnævnet til, at der må cykles på vejen i Saksfjed Inddæmningen. Der er udarbejdet et 
detailkort, som blev forevist på mødet. 
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Overvågningsseminar på Trente Mølle 
Lars Munk fortalte om det netop afholdte overvågningsseminar på Trente Mølle på Fyn, hvor også 
Karin repræsenterede arbejdsgruppen. Anledningen var, at Fugleværnsfonden har udarbejdet en 
ny plan for naturovervågningen på reservaterne. 
 
Indtil nu er optællingerne i Saksfjed-Hyllekrog reservatet foretaget af Uffe. Sidstnævnte vil meget 
gerne have hjælp fra øvrige arbejdsgruppemedlemmer til denne opgave. Lars og Karin hjælper i 
denne sæson Uffe, og skulle andre også have lyst til at deltage, så kontaktes Lars. 
 
Uffe fortalte, at han har forsøgt at respektere fredningstiden på Hyllekrog mest muligt i forbindelse 
med optællingerne, således at han har besøgt odden ved kun ét besøg og oftest sent. Såfremt 
formålet er optællinger, er det helt i orden for optællergruppen at besøge odden oftere. 
 
Uffe kunne i øvrigt berette, at den tyske studerende fra universitetet i Greifswald, der har 
undersøgt forekomsten af flagermus i 2010, har fremsendt resultaterne til Uffe. Det viser sig, at 
Saksfjed/Hyllekrog området også er vigtigt område for trækkende flagermus.  
Uffe bedes indsende en kopi af rapporten til Søren, da dette er ny viden for Fugleværnsfonden. 
 
 
Motorsavskursus 
Arne har behov for aflastning som ”forskærer” i forbindelse med arbejdet med motorsav. Arne har 
via Fugleværnsfonden været på kursus i brug af motorsav og foreslår, at endnu en fra 
arbejdsgruppen tilbydes et sådant kursus.  
Søren undersøger, om der er midler til at uddanne en mere i brug af motorsav. 
 
 
Kommende arbejdsopgaver 

• Slåning af lysesiv i sensommeren 
• Nedtagning af hegn i fårefolden 
• Rydning af små birke i engene ved Stubodde 
• Sven Thorsen gjorde opmærksom på, at Elise har lovet at agere i forhold til genudlægning 

af sten, som blev taget op i 2005.  
 
 
Eventuelt 
Hans Folkvardt oplæste et læserbrev, hvor han slog til lyd for, at landbruget ikke burde have lov til 
at pløje jorden før efter 1/1 for at forhindre så store arealer med bar jord og for at bevare frøkilder 
til vilde dyr og fugle. 
 
Søren replicerede, at Hans bør kontakte Anja Eberhardt, der er DOF´s landbrugsfaglige 
medarbejder anja.eberhardt@dof.dk, der arbejder med disse spørgsmål, samt evt. at læse Al 
Gores seneste bog ”Vores Valg”, hvor et helt kapitel handler om, hvordan landbrugets 
jordbearbejdning (herunder pløjning) er skadeligt for klimaet. Se evt. på www.algore.com  
 
 
Tak for et godt møde - og venlig hilsen fra 
 
Referenten:  
Søren Ferdinand Hansen 
Biolog i Fugleværnsfonden 


