Fugleværnsfonden, den 24. april 2013
Referent: Hanne Havemose

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog
onsdag den 10. april 2013
Til stede: Arne, Dines, Helle, Helge, Karin A., Karin B., Lars, Leif, Yvonne, Rasmus, Sven Jean og
Uffe. Desuden fra sekretariatet (FVF): Carina Pilgaard (CP) og Hanne Havemose (HH).
Afbud: Benny, Freddie, Birthe, Hans H., Hans F., Kirsten, Ingelise, Palle, Preben, Sven T., Ulla,
Mogens.
I øvrigt manglede: Frants, J. K. O., Karen, Jens, Linda.

Arbejdsgruppen var mødt talstærkt op i Eriks Hus. Rasmus Romme havde lavet kaffe og de
medbragte kager gik bordet rundt. Efter en kort præsentation af Fugleværnsfondens ’nye’
sekretariatsmedarbejder Hanne, indledte Carina mødet.

1/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst

Handling

Udført

Udbedring af markvej samt tilkørselsvej til
huset

(X)

Fjernelse af alle buske ved fårefolden syd

X

Rydning af birk og tjørn ved den nordligste
del af Saksfjed

X

Et stort område med lysesiv er fjernet ved
fårefolden med godt resultat samt kant mod
engen ved digesøerne

Ikke udført

Bemærkning

Der mangler stadig at blive kørt
noget af gruset ud

Der er stadig brug for vedligehold

Der resterer dog flere endnu
(X)

X

Traktor og maskiner kan komme i hus ved
Lyttesholm (gratis). Keld skal meddeles, at
vi ikke benytter det andet sted mere.

X

Rasmus og Lars har opsat supplerende
hegn tværs over fårefolden til gavn for
ynglende klyde

X

Opsætning af fuglekasser ved huset

X

Mangler desuden at sikre med lås

Der bliver lukket op ca. den 1. juli,
så køerne kan komme ind
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2/ Afbrænding af Hyllekrog
Til afbrænding på Hyllekrog i februar var der mødt 15 deltagere op. Selvom det var nøje planlagt
med hensyn til vind og vejr, lykkedes det desværre ikke med en bundbrand, som også kunne have
taget rosa rugosa. Der blev dog afbrændt en stor mængde marehalm og hjelme, så der nu ikke er
så tilgroet. Dyrene kan således spise de friske skud og holde tilgroningen nede til fordel for
fuglelivet og en mere spændende vegetation.
Rosa rugosa vil fortsat blive bekæmpet maskinelt som supplement til afgræsningen.

Der kan ses flere billeder samt læses mere herom på

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/saksfjed-hyllekrog/sidste-nyt229?task=view&m=visning&nyhed_id=184
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3/ Regulering af ræv
Dines kunne fortælle om fund af friske rævespor ved rævegravene, men ingen ræve.
Der er foreløbigt stadig forbud mod regulering af ræve, når de har hvalpe. Der arbejdes fortsat
videre med at finde en løsning på sagen.

4/ Kommende arbejdsdage og opgaver
Arbejdsdag i juli: Vedligehold af og omkring Ninas hus i forbindelse med Hyllekrog åbnes
Affaldsindsamling: en aften midt i ugen efter juli
Vedligehold af markvej: Rasmus og Lars arbejder på maskiner, der kan lånes hertil
Fjerne brænde
Åbent Hus: en dag i ynglesæsonen og i forbindelse med det nye fugletårn (satser på
juli/august)
Bekæmpelse af bjørneklo i sommersæsonen: det er vigtigt at bekæmpe den, inden den
slår frø sidst i maj, og der skal slås to gange
Fugletur for arbejdsgruppen: evt. maj måned?
Lysesiv ad hoc
Der blev imidlertid ikke fastsat nogle bestemte datoer. Når disse er fundet, opfordres Lars Munk,
som er arbejdsgruppens kontaktperson, til at give sekretariatet besked. FVF/Lars Munk kan
derefter sende information om tid, sted og indhold ud til arbejdsgruppen med tilbagemelding til Lars
Munk.

5/ Kommende planlægningsmøder på weekenddage?
Punktet slettes, idet Lars Munk har fået nye arbejdstider, og der er derfor ikke brug for at lægge
planlægningsmøder på weekenddage.

6/ Status Baltic Flyway
Offentlige arrangementer og ture i Saksfjed eller på Hyllekrog afholdes fortsat i Baltic Flyway regi
(bemærk logoet). Det betyder, at gruppen skal registrere frivillige timer og kilometer ved deltagelse
i Baltic Flyway ture, det vil sige turene den 24. februar (indvielse af fyret), den 7. april og den 11.
april. Der registreres, fra man kører hjemmefra, til man er hjemme igen. Det kan virke
bureaukratisk, men det er vigtigt, da disse timer refunderes. Det kan eventuelt lette det lidt, at
perioden januar – juni kan indberettes på én gang, men der opfordres til at notere løbende i
kalenderen. Carina sørger for at medbringe nye timesedler til næste arrangement!

7/ Natura2000 tilskud til drikkevand og rydninger
Drikkevand:
Carina, Rasmus Romme og Thomas Due har i dag haft møde vedrørende etablering af frostsikkert
drikkevand til helårsgræsning med kvæg. Dette er en bekostelig affære, og der afsøges pt.
forskellige muligheder for etablering og støtte.
Rydning:
Natura2000 har en pulje for udpegede områder med 100 % finansiering til rydninger, inklusiv at få
fjernet materialet. FVF vil søge denne til rydninger langs det store dige og helt op til den nordlige
del samt tværdiget på norddiget. Der vil også blive ansøgt om støtte til rydning af rosa rugosa på
Hyllekrog.
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8/ Afgræsning
Der opstod en diskussion af de forskellige dyrearters betydning for naturen og fuglene; og Carina
pointerede, at helårsgræsning er det bedste for arealet i forhold til at holde lysesiv og rosa rugosa
nede. Køer spiser nemlig græsset først, men er de ude længe nok, spiser de også invasive arter
som disse. Angus kvæg, som går derude, er en hårdfør art, og trives udmærket i kulde og på
fugtige arealer, så længe de har læmuligheder og tørre arealer, de periodevis kan opholde sig på.
Guldborgsund Kommune skulle if. Lars Munk have ’overskud af landmænd med køer’. Anita
Petersen kontaktes derfor af Carina.

9/ Lyttesholm status – evt. brug af møllen?
Der er if. Rasmus Romme to muligheder:
1) Lyttesholm skal bruges som hovedbase.
2) Den store lade ved Eriks Hus bruges til traktor/maskiner, såfremt der kan blive et
økonomisk tilskud til renovering (ønske: en større port og tagpap til taget). Laden kan også
bruges til opbevaring af fuglekasser, kratryddere og motorsav mm.

10/ Materialer
Carina undersøger muligheden for en demo-dag med Naturstyrelsen, som kan komme og fremvise
ATV’ens fortræffeligheder. Man kan dog ikke låne deres ATV (som Carina har undersøgt), da de er
selvforsikrede.
Rotorklipper versus ATV blev diskuteret med hensyn til hvor tit, hvorhenne og til hvad den ville
kunne bruges. Fordelen ved en ATV er, at den kan slå hybenroser på våde steder, hvor traktoren
ikke kan komme. En ny ATV koster imidlertid omkring 100.000 kr., hvilket er en stor investering,
som skal kunne betale sig. Det vil fx sige, at der skal være nok brugere af sådan en maskine.

11/ Fugletårn - status
Vi afventer stadig tilladelser fra Lolland Kommune. De skulle komme i løbet af foråret/sommeren,
så tårnet kan opføres i sensommeren /det tidlige efterår.

12/ Havørne – skiltning og adgangsforbud
Adgangen af den hidtil eksisterende alternative vandrerute hen over engene fra det på diget
sydligst placerede adgangsforbudsskilt lukkes, idet adgangsvejen står under vand en stor del af
året.
Lolland Kommune har meddelt tilladelse til, at den alternative rute lukkes, og at de eksisterende
skilte ændres samt at der placeres et supplerende skilt ved Billitze Mølle, hvorpå det oplyses, at
ruten ”i havørnens yngle periode” følger markvejen og ender blindt efter ca. 600 m. Der er 4 ugers
klagefrist på tilladelsen, herefter må den udnyttes.

13/ Eventuelt
Den 24. februar var sidste weekend, hvor Tangen var åben. Der var mange mennesker
(omkring 60) og god pressedækning. Allan, Naturstyrelsen og Uffe var med til åbning af
fyret samt udstilling.
I påsken er mange turister gået gennem hegnet ud på Hyllekrog-tangen. I må gerne gøre
opmærksom på, at der er lukket fra den 1. marts – 15. juli.
En opdateret adresseliste, kort i stort format samt kort på pap efterlyses. Hanne er sat på
sagen.
Der var stor ros til Lars og Rasmus’ indsats på Saksfjed/Hyllekrog.
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Turvogn til fyret blev endnu engang diskuteret. Der blev foreslået en vogn til 95.000 kr.,
som er godkendt til forsikring. Dertil kræves en traktor med bremser, hvilket der ikke er på
nuværende, samt indregistrering og erhvervskort. Beløbet nærmer sig nemt 150.000 kr,
hvilket Fugleværnsfonden ikke har råd til. Det skal dertil bemærkes, at Hyllekrog som
udgangspunkt skal opleves til fods. Det skal kun være ved helt særlige lejligheder, hvis der
skal være mulighed for kørsel ud på tangen.
Havørnereden på web er et fantastisk projekt og fik mange positive ord med på vejen.
Skal arbejdsgruppen selv holde ture? Det kunne eksempelvis ikke kun handle om fugle,
men også kultur, som et tilbud til turister i juli og august. Karin og Lars Munk arbejder videre
med idéen.
Vandrefestival i Lolland Kommune: Uffe foreslog, at Saksfjed/Hyllekrog tog del i denne
mulighed. Hanne kan kontaktes med hensyn til PR.

NB!
Allan beder om hjælp – både praktisk og naturfagligt - til arrangementet Bioblitz på Hyllekrog i
august. Til dette spændende arrangement skal tangen undersøges for al flora og fauna. Dagen er
for alle, men Allan efterlyser lokale natureksperter, som kan hjælpe med at artsbestemme både
flora og fauna. Så er der nogen, der kender nogen, bedes I kontakte Allan.

Næste møde

 bliver en hverdagsaften kl. 18.30 i august/september i Eriks Hus
– endelig dato udmeldes senere

Det var en stor fornøjelse at møde jer alle! Tak for kaffe og kage! Og tak for rundvisning til dig,
Lars, selvom vi kun nåede Saksfjed denne gang! Til gengæld slog vi et smut forbi Hyllekrog efter
arbejdsgruppemødet i mørke og regnvejr og fandt massevis af tudser, som var på vej over vejen til
vandet. Fantastisk!
Kærlig hilsen Hanne
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