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Fugleværnsfonden, den 1. april 2016 

Referent: Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed/Hyllekrog 

Tirsdag den 15. marts 2016 

 

Til stede: Arne, Dines, Freddie, Birthe, Kirsten, Ingelise, Jan, Karin A., Karin B., Lars, Preben, 

Rasmus, Uffe og Marie-Louise (fra sekretariatet). 

Afbud: Benny, Helle, Hans, Karin N., Leif, Mogens, Palle, Svend J., Ulla.   

Mødet blev som i ”gamle dage” afholdt på Bursø Naturskole, da Lyttesholm er under renovering. 
Tak til Uffe for lån af Naturskolen. Vi startede med fællesspisning, det var rigtig hyggeligt og kan 
gentages ved hvert andet møde. 
 

 
De først ankomne, mens vi venter på maden… 

1/ Siden sidst 
 
- Vi har fået eksterne fondsmidler til at købe en ATV med trailer og klippeaggregat. 
- Forpagtningen med Det Lollandske Digelag for digegrave med bredarealer er genforhandlet og på      
  plads. Kontrakten gælder i 5 år med mulighed for forlængelse.  
- Havørnene er godt i gang med årets yngel, de er ”TV stjerner” hos DOF igen i år.  
- To nye yngleøer er etableret i den lavvandede sø foran fugletårnet i Saksfjed. 
 
Opgaver udført siden den 17. september 2015: 

 
Handling 

 
Udført 
 

 
Gentages 

 
Bemærkning 

44 fuglekasser lavet og opsat X  Stære, mejser, rødstjert 

Vej langs hestefolden repareret X   

Hegnsreperationer X X  

Fjerne gyvel X X  

Beskæringer af vedplanter X X  
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*I Saksfjed Inddæmning – vores og naboarealer: 

Status er 1 tæve og 1 han ræv skudt i kunstgrav ved Drummeholm. 

Jagtlejerne skød 4 stk. den 28/2 på Lungholms områder. 

 

Jannick og Viggo har skudt 2 på deres jagt (digelaget og vores matrikler) 

Rasmus har fundet én død ræv før jagterne. 

 

På Hyllekrog er der skudt 1 tæve i kunstgrav 

 

I alt 10 ræve i hele området, 3-5 på vores område. 

 
2/ Fremtiden for reservatet 
 
Der er mangel på store sammenhængende naturområder i Danmark. Dette konkluderer 
forskere/eksperter igen og igen, når de taler om, hvordan man bevarer og udvikler den biologiske 
mangfoldighed. Her har Saksfjed Inddæmning et helt unikt potentiale. 
 
3/ Hegn og afgræsning 2016 
 
Fra 1. januar 2016 er det Bjarne Krog, der er græsningshaver/kvægejer i hele reservatet, altså både 
på Hyllekrog og i Saksfjed. 
 
Det nye hegn, som vi har fået tilsagn til i Saksfjed, vil først blive lavet efter ynglesæsonen, det vil 
sige i august eller derefter. 
 
4/ Overvågning 
 
M-L uddelte en opgørelse af ynglepar og særlige observationer for 2015 til gruppen. Alle bedes 
fortsætte med den systematiske overvågning og indtastning i DOFbasen. Søren Ring fra 
sekretariatet er tovholder på koordineringen af overvågningen i alle reservater. Han afholder 3 
kurser for at etablere et overvågningskorps. Lars Munk meddelte, at han deltager i det kursus som 
holdes i Fuglenes Hus på Vesterbrogade. 
 
5/ Plancher 
 
Der bliver ikke udarbejdet nye plancher til reservatet i 2016. Der skal købes og opsættes en ny 
folderkasse ved Hyllekrog, Allan er informeret. 
  
 
 
 
 
 

Rævejagt* X X  

Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo X X  

Traktoren har fået service   Har fået nyt oliefilter, kilerem 
skal skiftes. 
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6/ Landsbyskue i Errindlev 
 
Den 9.-10. juli er der Landsbyskue i Errindlevhallen. Karin Andersen fra gruppen er involveret i 
arrangementet, og vil som det/de tidligere år gerne reklamere for reservatet, fonden og 
arbejdsgruppen. Der ønskes hænder fra gruppen til at assistere. Hvad der ønskes af materialer til 
uddeling ved skuet, rekvireres hos Hanne fra sekretariatet. Den store havørneplanche skal med. 
 
7/ Jubilæum og digitale indsamlingsmuligheder 
 
Som alle sikkert ved, så er det Fugleværnsfondes 50 års jubilæum i år, se mere på: 
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfon
den/351 
I den forbindelse er der frivillig-fællestræf i Sølsted Mose lørdag den 18. juni, indbydelse med 
detaljer kommer ultimo april. Jeg håber, at mange af jer vil komme. 
Alle frivillige i fonden får et eksemplar af jubilæumsbogen, hvis man ønsker flere til gaver og 
lignende, så er der mulighed for at forudbestille hos Mathilde (studentermedhjælper i 
sekretariatet) på mathilde.blichfeldt@dof.dk. Bogen vil blive overrakt ved fællestræffet. 
 
Jubilæumsbogen skal også sælges til folk uden for organisationen. Arne har sagt, at han vil 
undersøge om den kan sælges i gårdbutikken i Sakskøbing, og der var også en (jeg kan ikke huske 
hvem) der ville undersøge boghandlen i Nakskov!? Ydermere skal den med til skue i Errindlev. 
Det er Hanne fra sekretariatet, som er tovholder på distribution af bogen. 
 
Der er blevet lavet nye muligheder for at give bidrag til fonden. Nu er der følgende muligheder: 
giro, sms, Swipp, MobilePay. 
 
8/ Kommende arbejdsopgaver 
 

 Optrækning af genvækster fra hybenroser på Hyllekrog (højt prioriteret) 

 Skraldedag på Hyllekrog 

 Oprydning ved stenbunken i det allernordligste Saksfjed (Stubodde) 

 Dåser og pigtråd opryddes i den sydlige del af ”fårefolden” inden der kommer kvæg ultimo 
april 

 Hegn strammes op inden kvæget kommer ultimo april 

 Bjørneklo bekæmpelse 

 Færdiggørelse af vindue i Ninas Hus 

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

 Beskæring af vedplanter langs vejen (kighuller ind til hestefold) 

 Se også skema med løbende opgaver (side 1-2) 
 
9/ Evt.  
 
M-L undersøger, om der kan findes midler til en analyse af tilstedeværelsen af fuglenes 
fødegrundlag i de ”nye” vådområder i reservatet.  

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/351
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/351


 4 
Fugleværnsfonden, den 1. april 2016 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 
Græsningsskov i Saksfjed Inddæmning 

Til kalenderen: 
 
10/ Arbejdsdage 
Torsdag den 14. april, kl. 9.30 (se Karins mail fra den 30. marts) 
Fredag den 20. maj, kl. 9.30 (Stubodde, Bjørneklo) 
Mandag den 6. juni, kl. 9.30 
Mandag den 18. juli, kl. 9.30 (Hyllekrog) 
Mandag den 15. august, kl. 9.30 
 
Indkaldelser til arbejdsdagene med detaljer foretages af Karin.  
 
Øvrige datoer 
 
Ultimo april kommer kvæget, måske er der brug for hjælp. 
Lørdag den 18. juni: Fællestræf i Sølsted Mose 
Weekenden den 9.-10. juli: Landsbyskue i Errindlev 
 
Næste planlægningsmøde: onsdag den 7. september kl. 18:30 
 
Tak for et godt og hyggeligt møde! 
 
De bedste forårshilser fra M-L 


