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Fugleværnsfonden, den 15. september 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed/Hyllekrog 

Onsdag den 10. september 2014 
 

 

Til stede: Arne, Benny, Dines, Frants, Freddie, Birthe, Jan, Karin A., Karin N., Karin B., Lars, Leif, 

Rasmus, Sven Jean, Uffe og Marie-Louise (M-L) fra Fugleværnsfondens sekretariat 

 

Afbud: Hans, Kirsten, Ingelise, Jens, Linda, Palle, Preben, Tubas  

 

I øvrigt manglede: Helge, Mogens, Rene, Sven T., Ulla 

Mødet blev afholdt på Lyttesholm med kage og kaffe i rigelige mængder, mange tak for det! 
 
Mødet stod denne gang i fællestræffets tegn, som blev afholdt 3 dage efter mødet. Arrangeringen 
af træffet er ikke ført til referat. 
 
1/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst 
 

 
 
2/ Afgræsning og vildheste 
 
Der er allerede sket en tydelig positiv effekt på engene i Saksfjed, efter at der er kommet vildheste 
og flere kvæg i foldene. Det bliver spændende at se, hvordan især eng- og vadefuglene vil 
respondere på dette. 

 
Handling 

 
Udført 
 

 
Ikke 
udført 

 
Bemærkning 

Rævehegn udbedret X  Løbende 

Vedligeholdelse af Ninas Hus X  Løbende 

Bjørneklo bekæmpet X   

Opgravning af gamle skilte på Hyllekrog  X  

P-plads ved 750 meterskilt fri for 
vegetation 

X  Løbende 

Oprydning af grene og brændebunker 
nord for skoven i Saksfjed 

X   

Klipning af vegetation (tagrør og 
vedplanter) langs markvejen i Saksfjed 

 X Gentages årligt 

Påfyldning af grus i huller markvejen X   

Oprydning på Hyllekrog af opskyllet 
materiel 

 X Gentages årligt 

Reparationer på hegnslinjen X  Løbende 
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M-L besigtigede i august hestene sammen med en dyrlæge, som efterfølgende har lavet en 
sundhedsattest. Dyrlægen er tilfreds med hestenes tilstand og foldens beskaffenhed. Der kommer 
7 ekstra vildheste til november. Rasmus undersøger, om vi kan leje nogle jernplader, så 
hestetransporteren kan komme ind i folden. 
 

 
       Bjarne Krogs kvæg i Saksfjed-skoven. Foto M-L 

OBS. Det er ikke tilladt at gå ind i folden til hestene, med mindre man skal lave noget aftalt arbejde i folden og er 
organiseret i Fugleværnsfonden (f.eks. er frivillig i arbejdsgruppen). 
De tilsynsførende skal ligeledes, så vidt muligt, tilse hestene fra grusvejen, for at undgå at hesten bliver for 
menneskevandt. 
 

 
Thomas Dues kvæg på Hyllekrog. Foto M-L 

 
 
 
 



 3 
Fugleværnsfonden, den 15. september 2014 

Referent: Marie-Louise Olsen               

 
3/ Vandstand og rydninger 
 
Vandstanden i Saksfjed Inddæmning har været ganske lav i år, især som følge af den ringe 
mængde nedbør. Heldigvis har vi holdt på alt det vand, vi kunne foran fugletårnet, så der har 
været en smule ”sjapvand” hen over sommeren. Nogle af de punktlukninger, der blev lavet i 
grøfterne i Saksfjed i 2011, skal forstærkes for at holde på mere vand fremover. Dette vil blive 
udført i september-oktober. 
En entreprenør har på bestilling ryddet vegetation under de 8 km hegn i Saksfjed og lavet 
rydninger af vedplanter 4 forskellige steder i inddæmningen. 
Der vil blive ryddet hybenroser på Hyllekrog i september. 
 

 
En næsten udtørret sø foran fugletårnet. Foto M-L 

 
4/ Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage 
 

 Oprydning på Hyllekrog 

 Opgravning af gamle skilte på Hyllekrog 

 Holde opvækst af birk nede på det nordligste areal i Saksfjed Inddæmning 

 Fjerne skrald foran stenbunken på det nordligste areal i Saksfjed Inddæmning 

 Fjerne gyvel lige syd for skoven op mod digegravene (det maskinen ikke kan slå) 

 Se også skema med løbende opgaver (side 1) 
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Arbejdsdage oktober: 
 
Lørdag den 11. oktober   kl. 10.00 ved Lyttesholm 
Mandag den 20. oktober   kl. 10.00 ved Lyttesholm 
 
Arbejdsdage november: 
 
Lørdag den 15. november   kl. 10.00 ved Lyttesholm 
Mandag den 17. november  kl. 10.00 ved Lyttesholm 
 

 
Næste planlægningsmøde onsdag den 11. marts kl. 18:30 

 
 
Tak for et godt møde og for jeres ildhu i arrangeringen af fællestræffet (som jo gik forrygende!!) 
 
De bedste hilsner fra 
Marie-Louise 
 
 

 

 


