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Fugleværnsfonden, den 16. marts 2017 

Referent: Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog 

onsdag den 8. marts 2017 

 

Til stede: Arne, Benny, Bo, Dines, Helle, Frants, Freddie, Birthe, Hans, Kirsten, Jan, Karin A., 

Karin N., Lars, Mogens H., Mogens L., Preben, Rasmus, Sven T., Sven Jean, Uffe, Ulla og Marie-

Louise (M-L fra sekretariatet). 

Afbud: Elon, Ingelise, Palle, Rene, Jens, Linda, Karin B., Leif 

De nyrenoverede lokaler på Lyttesholm lagde rammen til mødet, mange tak for det. Mødet startede 

med fælles pizza.  

 

Velkommen til Bo Wrona Olsen som er ny i gruppen. 
 

 
1/ Siden sidst 
 
Fra sekretariatet:  

 Fuglenes Hus som ejes af DOF er under renovering. 

 April 2017 starter Jørn Dyrberg Larsen som biolog i Fugleværnsfonden, Jørn har tidligere 
været ansat i DOF. 

 50 års jubilæet er slut, og det hele er gået over al forventning. Jubilæumsbogen er 
genoptrykt, da den blev udsolgt i januar. 

 
Opgaver udført i reservatet siden september 2017: 

 
Handling 

 
Udført 
 

 
Gentages 

 
Bemærkning 

Rydning af genvækst af vedplanter 
omring vandhullet i hestefolden 

X X Påbegyndt 

Optræk af genvækst fra Hyben på 
Hyllekrog 

X X Højt prioriteret 

Afholdt stort DOF (Fugle Overalt) 2 
dags-arrangement i efterårsferien. 

X  Mange besøgende, vellykket 
arrangement! Se billeder. 

Afbrænding af rosebunker på Hyllekrog  X X  

Beskæringer af vedplanter langs 
vejen/hestefolden ved skoven 

X X  

Ræveregulering + kunstgrave X X  

Overvågning og data til Fugleåret X X  

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo X X  



 2 
Fugleværnsfonden, den 16. marts 2017 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 
Stemningsbilleder fra dagene i efterårsferien i Saksfjed og på Lyttesholm 

 
2/Fremtidige planer for Saksfjed-Hyllekrog 
 
M-L orienterede om visioner og ønsker for udviklingen af reservatet. Gruppen kom med input.  
 
3/ Hegn, græs, kvæg, heste 
 

 Alt hegn i Saksfjed Inddæmning udskiftet. 

 De 15 heste har igen trivedes fint hen over vinteren. 

 Bjarne Krogs dyr kommer medio april. 

 Der bliver købt en skiveklipper til ATV’en. Den skal især bruges til hybenroserne og visse 
steder til bjergrør-hvene, lysesiv og mindre vedplanter. 

 
 4/ Ræveregulering 
 
Der er skudt 1 hanræv på Hyllekrog. Der er skudt en større mængde (ca. 15) i hele Saksfjed 
Inddæmning. 
 
5/ Afbrænding som naturpleje 
 
Afbrænding som naturplejeinstrument i Saksfjed og på Hyllekrog er fortsat aktuelt. I forbindelse 
med et forskningsprojekt vil det også blive forsøgt at afbrænde noget af den unge 
hvidellebevoksning og enkelte træer. Ligeså vil afbrænding på udvalgte engflader foretages, når 
forholdene er til det.  
 
6/Overvågning 
 
Lars Munk deltager i overvågningskorpset, som er en særlig indsats fonden har iværksat. Flere fra 
gruppen er aktive i DOF’s Atlas III. Preben og Uffe fortsætter deres overvågningsindsats og 
arbejdsfordeling. Data for 2016 er snart klar. 
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7/ Bioblitz i Saksfjed 2017 
 
Fra fredag den 23.6. til lørdag den 24.6. afholdes der Bioblitz i Saksfjed. Allan er som vanligt 
arrangør og tovholder og tropper op med en række artseksperter. M-L assisterer en af dagene. 
Gruppen er meget velkommen til at deltage og hjælpe med diverse. I hører nærmere, når tiden 
nærmer sig. 
 
8/Undersøgelse af biotiske og abiotiske forhold i temporære søer i Saksfjed 
 
M-L finder et rådgivningsfirma, som kan lave en dækkende undersøgelse i udvalgte vandhuller. 
 
9/ Kommende arbejdsopgaver 
 

 Strandrensning på Hyllekrog 

 Optrækning af genvækster fra hybenroser på Hyllekrog (højt prioriteret). 

 Oprydning ved stenbunken i det allernordligste Saksfjed (Stubodde). 

 Rydning af tjørn ved Stubodde på lille ”dige” i folden. 

 Rydning af brombær og el nær det lille runde vandhul i hestefolden. 

 Beskæring af vedplanter langs vejen (kighuller ind til hestefold). 

 Se også skema med løbende opgaver (side 1). 
 
8/Evt.  
 

 Der er ofte vand og mudder foran lågen ind til Hyllekrog, det besværliggør Dines færdsel 
med bil/ATV i forbindelse med opsyn med vildtreservatet, som udføres for Naturstyrelsen. 

 

 Der mangler folderkasser for foden af Hyllekrog på p-pladsen. 
 

Til kalenderen: 
 
Arbejdsdage 
Mandag den 24. april 
Lørdag den 27. maj 
Fredag den 16. juni 
Mandag den 17. juli (strandrens) 
 
Indkaldelser til arbejdsdagene med detaljer foretages af Karin. 
 
Øvrige datoer 
 
Bioblitz fredag den 23. juni - lørdag den. 24. juni.  
 
Næste møde onsdag den 13. september kl. 18.00 med grill. 
 
Tak for et hyggeligt møde i fine lokaler på Lyttesholm. De bedste forårshilsner fra M-L. 


