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Referent: Marie-Louise Olsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed - Hyllekrog 

Mandag den 17. marts 2014 

 

 

Til stede: Dines, Helle, Freddie, Ingelise, Karin A., Karin B., Palle, Preben, Rasmus, Rene, Karin 

N., Leif A., Jan og Marie-Louise fra Sekretariatet 

Afbud: Arne, Benny, Mogens H., Sven J., Tubas, Uffe, Ulla, Yvonne  

 

I øvrigt manglede: Frants, Hans H., Hans F., Kirsten F., Helge, JKO, Karen, Jens, Linda, Sven T., 

Mogens L. 

 

Mødet startede med et minuts stilhed til ære for Leif Clausen. 
 
Lyttesholm lagde igen rammen for mødet, og der blev trakteret med kaffe og kage, tak for det. 
 
Velkommen til de nye i arbejdsgruppen! 
 
1/ Udførte arbejdsopgaver siden sidst 
 

 
 
 

 
Handling 

 
Udført 
 

 
Ikke 
udført 

 
Bemærkning 

Nyt Fugletårn og indvielse af dette    

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   

Nedtagning af midlertidigt hegn i 
Fårefolden 

 
X 

  
 

Oprydning på Hyllekrog af opskyllet 
materiel 

X  Gentages årligt 

Borde-bænkesæt boltet fast ved 
fugletårnet 

X   

Reparationer på hegnslinjen X  Løbende 

Slåning og afbrænding af 
Bjergrørhvene (med entreprenør) 

X   

Drivjagt på ræv Hyllekrog (25. pers. 19. 
jan) 

X   
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2/ Vildheste 
 
De 5 vildheste trives godt i Saksfjed Inddæmningen, og alt tyder på at der er grundlag for at sætte 
flere ud.  Derfor er der reserveret 1 hingsteplag og 6 hopper som, hvis alt går vel kommer til 
Saksfjed i efteråret 2014. 
Der er lavet frostsikret vand til hestene i den sydlige ende af hestefolden ikke så langt fra 
Pumpehuset.  
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. 
 

 
Foto: M-L 

 
3/ Rydninger i Saksfjed 
 
I Saksfjed vil der blive ryddet mindre udvalgte arealer af vedplanter i sensommeren 2014, der 
hyres en entreprenør til denne opgave.   
 
4/ Hybenroser på Hyllekrog 
 
Det ser ud at den målrettede bekæmpelse af Hybenroser ”giver pote”. Kombinationen af slåning, 
afbrænding og afgræsning holder ind til videre forekomsterne tilstrækkeligt nede. Det vil dog være 
fint med noget supplerende slåning med kratrydder (se kommende opgaver). 
 
5/ Græsning 2014 
 
Thomas Due fortsætter som græsningshaver på Hyllekrog. I Saksfjed Inddæmningen kommer der 
ny græsningshaver som hedder Bjarne Krog, Bjarne er økolog og ejer Krogagergård: 
 http://www.krogagergard.dk/ 

http://www.krogagergard.dk/
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Bjarnes dyr skal græsse med hestene i den 90 ha store fold nord for Pumpestationen samt i 
Fårefolden på 30 ha. 
 
6/ Vandstand i Saksfjed 
 
Genopretningen af en mere naturlig vandstand i Saksfjed som blev foretaget i 2011 er blevet 
evalueret, og man er kommet frem til, at der er nogle vadesteder (punktlukninger i 
grøftesystemet) som skal forstærkes, dette vil ske i efteråret 2014. 
 
Vådområdet foran fugletårnet 
Forvaltningen af det store fine vådområde der er skabt foran fugletårnet i Fårefolden kom til debat 
ved arbejdsgruppemødet. I 2013 blev der sat et midlertidigt hegn op, da en nogle fra 
arbejdsgruppen var bange for at kreaturerne ville træde æg i stykker. Da der var aftalt et 
midlertidigt hegn, som skulle pilles ned igen, blev arbejdsgruppen bedt om at tage hegnet ned 
efter ynglesæsonen. Følgende er årsagen til at søen ikke skal hegnes fra: 
 

 Eng- og vadefugle eksperter, som kender området, har sagt at redetramp i Saksfjed, på 
Hyllekrog og på Nyord ikke er den begrænsende faktor for ynglesuccesen, da vores 
græsningstryk generelt er for lavt. Det er det lave græsningstryk kombineret med for lidt 
vand der begrænser ynglefuglene pt.  

 Hegn som står i ”det blå bånd”, lige i vandkanten som på kortet (vandstanden går lige nu til 
hegnslinjen), vil være til fare for fugle der letter og lander (brækkede vinger m.m.). 

 Det er vedtaget i en meget grundig og velovervejet plejeplanen. 
 

Sekretariatet har på opfordring fra arbejdsgruppen alligevel drøftet problematikken, og for at 
imødekomme gruppens bekymringer om ”redetramp” er man kommet frem til nedenstående, 
som kun gælder for ynglesæson 2014: 
 

- En hvid heste-elhegnstråd med spole sættes op så den kan trækkes, rulles ind. Det skal 
være en hvid tydelig heste-elhegnstråd eller lign. for at undgå vadefugledrab på 
hegnslinien. 

- Dette bliver en midlertidig løsning i år fra nu/snarest og indtil 10. juni, hvor det tages 
ned/rulles ind (Prebens idé). Det er meget vigtigt at tråden fjernes den 10. juni og ikke 
senere, da det er essentielt at arealerne rundt om søen afgræsses for at få frie 
kortgræssede vegetations zoner som mange eng- og vadefugle kræver. 

- Sekretariatet søger penge og tilladelser til at etablere 2-3 øer i vådormrådet og til at grave 
den lille tange landfri. 

  
Det er, som meldt ud fra sekretariatet ved sidste referat, fortsat vigtigt at vandstanden holdes 
på sit højeste i det pågældende vådområde. Der må ikke lukkes vand ud af området. 
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7/ Havørne –skiltning om adgangsforbud 
 
Der er sat skilte op med adgangsforbud hen over diget af hensyn til ørnene (som man igen i år kan 
følge live på webcam). Skilteforbuddet har medført, at nogle folk er begyndt at gå hen over 
engene i hestefolden, derfor kommer der nu skilte om, af dette også er forbudt jf. fredningen.  
 

 
Foto M-L 

 
8/ Materialer 
 
Arbejdsgruppen fik lov til at købe 3 skovle, som opbevares sammen med de andre redskaber på 
Lyttesholm. Olie på traktor ordnes også. 
 
 
8/ Kommende arbejdsopgaver & arbejdsdage 
 

 Rævehegn udbedres hvor det løbende er nødvendigt 

 Opgravning af gamle skiltepæle ved starten af Hyllekrog 

 Vedligeholdelse af Ninas Hus 

 Bekæmpelse af Bjørneklo i Saksfjed Nord 

 Buskrydning af Hybenroser på Hyllekrog 

 Huller i grusvejen langs skoven i Saksfjed lappes 

 ”P-plads” ved 750 meter skiltet til Fugletårn holdes fri for vegetation 

 Vegetation langs grusvejen ind til hestefolden holdes i videst mulige omfang nede 
 
Lørdag den 5. april kl. 10.00 mødes på Hyllekrog p-plads 
 
Mandag den 5. maj kl. 10.00 mødes på Lyttesholm 
 
Søndag den 20. juli kl. 10.00 mødes på Lyttesholm 
 
Lørdag den 9. august kl. 10.00 mødes på Lyttesholm 
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Evt. 
 

 Rævejagten på Hyllekrog fortsætter, da der fortsat er væsentlige problemer med ræv. Der 
er ikke skudt ræv i 2014. 

 

 Der er kommet veste til arbejdsgruppen 
 
 
Næste møde onsdag den 10. september kl. 18:30 
 
Tak for et godt møde med stort engagement og omsorg for reservatet og fuglene. 
 
Bedste hilsner fra 
Marie-Louise 
 
 

 
Fugletårn, digegrav og vådområde. Foto M-L 


