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Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog 
onsdag den 3. oktober 2012 

 
 
Til stede: Arne, Dines, Helle, Freddie, Birthe, Hans H., Hans F., Helge, Karin A., Karin B., Lars, Palle, 
Preben, Rasmus, Sven Jean og Uffe. Desuden fra sekretariatet (FVF): Elise Frydensberg (EF) Søren 
Ring Ibsen (SR) og Carina Pilgaard (CP).   
 
Afbud: Benny, Kirsten, Ingelise, J. K. O., Karen, Jens, Linda, Leif, Yvonne, Sven T. 
 
I øvrigt manglede: Erik, Frants, Kurt og Ulla. 
 

1/ Siden sidst - orientering om udførte og kommende arbejder 
 
Løbende opgaver: 

Handling Udført 
(Dato) 

Ikke 
udført 

Bemærkning 

Tjørn og diverse vedplanter, som vokser op 
i hegnet, fjernes (især Saksfjed) 
 

 
X 

  

Små tjørn fældes langs det nye hegnsforløb 
i den nordligste del af Saksfjed. De store 
flotte tjørn fældes ikke 

  
X 

Se kort 

Birk ryddes, hvor der er månerude 
(nordligste del af Saksfjed) 

  
(X) 

Se kort: Der skal stadig 
afbrændes/fjernes en del fældet birk.  
Se billede af Månerude (plante) sidst i 
dette referat 

Skrald fjernes på Hyllekrog  
(X) 

 Der er stadig meget skrald i starten af 
Hyllekrog under bunkerne af tang. 
Fjernes på næstkommende 
arbejdsdag 11/10 

Efter behov repareres/udbedres vejen langs 
Saksfjed 
 

 
(X) 

 Se kort 
Er påbegyndt! 

Regulering af ræve  
 
 

X 

 De blev skudt 3 ræve sidste vinter. Der 
er p.t. en tæve med 4 unger på 
Hyllekrog, oplyser Dines. Han ønsker 
at skyde både tæve og hvalpe. 
Elise tager det op på kommende 
bestyrelsesmøde i november 

Overvågning af rævehegn på Hyllekrog 
 
 

 
X 

 Vind og vand kan medføre, at hegnet 
ikke fungerer.   

Udbedring af rævehegn  
– herunder lågen på stranden 

 
 

(X) 

 Lågen på stranden fungerer ikke 
optimalt. Gruppen finder en løsning. 
Evt. hegn fastsat i jorden på det 
nederste stykke, som man skal træde 
over. 

Bekæmpelse af hybenroser på Hyllekrog  
X 

 Niels entreprenør har brugt en anden 
maskine til bekæmpelse i foråret og 
slået igen i efteråret. 
Den nye måde virker mere effektiv 
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Rydningen af vedplanter i Saksfjed medfører naturligvis noget brænde og noget kvas. Dette materiale må 
ikke ligge tilbage på engen. Vedrørende brændet, så regner jeg med, at I også fordeler det mellem dem, 
som er med til at udføre fældningsarbejdet. 
 
 
Engangsopgaver: 

Handling Udført 
(Dato) 

Ikke 
udført 

Bemærkning 

Hegning af Ninas hus X  Det virker  
Lysningen med nyopvækt af Hvid-El i det 
fældede skovstykke slås i et bugtet forløb, 
så alle andre træarter end Hvid-El bevares. 
Skovbrynet bugtes, så grænsen til marken 
ikke er så skarp 

  
 

X 

Se kort  
 
Sekretariatet bestiller entreprenør til 
opgaven, da det er en ret stor opgave! 
 

Gammelt hegn i fårefolden og på Hyllekrog 
fjernes 
 

 
X 

 Entreprenør Niels har fjernet det hele 

Afbrænding af en 1/3 del af Hyllekrog 
 
 

  
X 

Forsøges februar - marts 2013. 
Sekretariatet er tovholder 

Genetablering af rævegrav X  ML har indkøbt ekstra rævegrav 
 
 
2/ Kommende fugletårn 
Der er ansøgt om tilladelser/dispensationer hos alle relevante myndigheder (fredningsnævn, 
kommune og Naturstyrelsen). Vi afventer sagsbehandlinger! 
 
 
3/ Overvågning 2012 
Preben har talt ynglefugle i Saksfjed (kun de åbne enge). Preben taster snarest sine data ind i 
DOFbasen. Preben har også talt rovfugle på Hyllekrog.  
Uffe er den primære tovholder på Hyllekrog. Uffes data er indtastet i DOFbasen. 

Det er generelt flotte tal og observationer, bl.a. en ynglende havterne, en lille hættemågekoloni ved 
Fyrresøen. 2 stk. Sortstrubet Bynkefugl og Rørhøg havde yngleforsøg. Der er ikke talt op i skoven 
pga. havørnereden, hvor to unger kom på vingerne. 
 
 
4/ Status Baltic Flyway 
Alle offentlige arrangementer og ture i Saksfjed eller på Hyllekrog afholdes fortsat i Baltic Flyway 
regi. Det betyder, at gruppen skal registrere frivillige timer ved deltagelse i ture og lignende. Der 
registreres fra man kører hjemmefra, til man er hjemme igen. 
 
Vordingborg Udviklingsselskab, som er vores partnere i Baltic Flyway, har lavet et reklameskilt og 
en folder om Baltic Flyway. Disse ting skal medbringes ved alle ture/arrangementer. 

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 
 
 

 
X 

 Især i den nordlige del af Saksfjed 
Inddæmningen. Se kort 

Bekæmpelse af Lyse-Siv  
(X) 

 Arbejdsgruppen står selv for 
fårefolden. I den nordlige del er det 
primært entreprenør 

Overvågning af vådområder (især marts-
maj) 
 

  
X 

Se kort 
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OBS! Hvis I har Baltic Flyway timesedler liggende, som enten ikke er udfyldt eller ikke er sendt ind 
til Fugleværnsfonden, så må I meget gerne gøre det. På forhånd mange tak for hjælpen!  
Lars meddelte, at arbejdsgruppen ikke har de officielle timesedler. Carina beder Allan huske at 
medbringe nye timesedler til næste arrangement! 
 
 
5/ Åbent Hus i fyrtårnet (Baltic Flyway) 
Arbejdsgruppen har tilbudt Naturstyrelsen at afholde 2 årlige Åbent Fyrtårn-arrangementer. Der er 
afholdt ét arrangement, dog uden annoncering af arrangementet, så meget få dukkede op. 

Lars, Uffe, Arne og Karin Andersen vil stå for at afholde endnu et arrangement. Sekretariatet vil 
sørge for at reklamere for det i den lokale avis. 
Sekretariatet ønsker snarest muligt (og senest den 1. december) en tilbagemelding på dato, så 
arrangementet også kan komme i Allans folder med samlede arrangementer for alle reservaterne i 
2013. 

Der blev udtrykt ønske om, at FVF arrangerer ”studenterkørsel” til fyrtårnet for gangbesværede. 
Ideen er meget god. Sekretariatet har dog undersøgt det forsikringsmæssige aspekt i forhold til at 
transportere folk. Det vil blive meget dyrt for fonden, og derfor er det desværre ikke muligt.  
De officielle krav i forbindelse med studenterkørsel er vedsendt til orientering. At kravene er så 
strenge skyldes, at der for et par år tilbage desværre var en dødsulykke med en traktor med vogn, 
der blev brugt til turistkørsel på Mandø. 
 
 
6/ Rundvisninger i reservaterne 
Til orientering har FVF taget en principiel beslutning vedrørende frivillige rundvisninger i 
reservaterne. Dette er for at skabe en ens praksis i alle reservater. Frivillige rundvisninger/ture 
gennemføres som alt andet frivilligt arbejde i reservatet, og en eventuel betaling for rundvisningen 
vil derfor fremover gå til FVF. Dette gælder dog ikke de symbolske gaver (som rødvin mm.). 
 
 
7/ Lyttesholm 
Uffe fortalte, at der via landdistriktspuljen er bevilliget penge til en forundersøgelse angående 
omdannelse af Lyttesholm til et naturcenter, evt. kombineret med udlejning af boliger på tagetagen. 

Tanken med huset er, at det skal fungere som et ”nøglehus” til bl.a. natur/friluftsliv/jagtforeninger, 
samt til afholdelse af Åbent Hus-arrangementer for offentligheden.  

Gode ideer modtages gerne. Specielt er spørgsmålet om den fremtidige drift af huset uafklaret.  

Lungholms ejer er positiv overfor projektet! 
 
 
8/ Kommende naturplejetiltag 
 

• Se vedsendte kort og punkt 1 i skema under ikke udførte og løbende opgaver 
• Kommende møder og aktiviteter; se næste side 
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9/ Planlægning af kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage 
Modellen med nogle arbejdsdage på hverdage og andre i weekender følges stadig.  
Det er fortsat vigtigt, at arbejdsopgaverne bliver koordineret, så der er sammenhæng mellem det, 
der laves i hhv. weekenden og på hverdagene. 
 
Herunder kan I se de fastlagte kommende arbejdsdage og aktiviteter: 
 

• Torsdag den 11. oktober 2012 
Kl. 13.00: Strandrensning (Arne, Dines, Palle, Fredie og Birte har meldt sig allerede) 

• Lørdag den 10. november 2012 

• Mandag den 12. november 2012 

• JULEFROKOST lørdag den 8. december 2012 (Ninas Hus) 

• Mandag den 7. januar 2013 

• RÆVEJAGT søndag d. 20. januar 2013 

• Søndag den 10. februar 2013 

• Lørdag den 9. marts 2013 
 
 

Søndag den 7. oktober 2012 blev aflyst. 
 
OBS: Der vil komme opgaver på andre dage, som ikke kan planlægges nu. Lars skriver ud til 
gruppen, når der kommer ekstraordinære arbejdsdage – bl.a. i forbindelse med afbrænding i 
Hyllekrog i februar - marts 2013. Dette vil blive arrangeret med meget kort varsel. 
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10/ Eventuelt 
 
Kontrolbesøg: 
Rasmus Romme fortalte, at der havde været kontrolbesøg fra NaturErhverstyrelsen. Områderne 
blev godkendt og fik ros! Så godt gået til jer alle  

Toilet ved Brunddragene: 
FVF betaler halvdelen af regningen til tømning (ca. 800 kr. pr. gang, 2 gange årligt) 

Lynæsholmvej: 
Arbejdsgruppen lægger traktor og evt. 1-2 mand til opgaven. 

Allan i Natursyn på P1: 
Link til udsendelsen: http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2012/09/17121336.htm Og kort-
film om Hyllekrog på FVF’s hjemmeside: http://www.fuglevaernsfonden.dk/webtv  

Maleriudstilling Saksfjed/Hyllekrog: 
Karin Linnea viste de billeder, hun havde haft på udstillingen ”2020 LollandFalster”. De skønne 
billeder var alle med motiver fra Saksfjed/Hyllekrog og koster 350 kr. pr. stk. 

Påkørt dyr: 
Hvis I selv påkører, eller ser et påkørt dyr, kan I ringe til Falck på 7010 2030. Man kan også 
erhverve streamere, som skal sættes i nærmeste træ, så Falck bedre kan finde dyret. 

 
 
Næste møde 
 
 

 Bliver en hverdagsaften kl. 18.30 i april 
– endelig dato udmeldes senere 

 
 
Søren og jeg var meget imponerede over jeres smukke 
natur, fuglene og sidst men ikke mindst - jeres store 
arbejdsindsats og ihærdighed. 
 
Det var en fornøjelse at møde jer alle! Tak for kaffe og 
dejlig kage! Vi ser frem til at møde jer igen. 
 
Og tak for rundvisning til dig, Lars! Det var første gang 
både Søren og jeg så mosehornugle og lærkefalk!  
Fantastisk!  
 
Kærlig hilsen Carina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


