
     Holbæk, d. 26.8.2021 

Til  

Fredningsnævnet for Østsjælland 

Bemærkninger til fredningsforslag FN-ØSJ-40-2021 fra DOF Vestsjælland?? 

Vi er nok nogle af de interessenter, der kommer mest i området. Vi kommer der som fugle- og 

naturinteresserede og som motionister fordi vi bor lige i lokalområdet. 

DOF Vestsjælland kan fuld ud tilslutte sig det ovennævnte, fremsendte fredningsforsalg. 

Her vil vi kort komme med nogle bemærkninger i tilknytning til, hvorfor vi mener, at fredningsforslaget 

skal vedtages. 

• Det helt centrale i fredningsforslaget er jagt i området. Vi er meget enige i, at det ikke skal være 

tilladt at afholde jagt i området. De erfaringer vi har med fugle i forbindelse med, at der har været 

afholdt jagt i området i efterår og vinter 2020/21 er, at alle fuglene bliver forstyrret. De trækker 

væk i længere eller kortere perioder, der kommer ikke så mange tilbage og dem der kommer 

tilbage, samler sig for det meste ude i midten af søen. Ud over, at det forstyrrer fuglenes 

trækmønster, formindskes naturoplevelsen også for de fugleinteresserede. 

• De, i jagtsæsonen opsatte ca. 15 jagtskjul, er ikke æstetisk kønne at se på og det forstyrrer også, 

når de skal opsættes, bl.a. ude i søen og vedklargøring med jernskeletter og plastic-siv! Nævnte 

plasticsiv samt ikke opsamlede patronhylstre giver i øvrigt en helt unødvendig plasticforurening i 

området. 

• Mange skoleklasser og børnehavegrupper kommer i området, og vi mener, at disse ikke skal 

risikere at blive forstyrret/forskrækket at geværskud fra jagt. 

• Fjordstien og Isefjordsstien går igennem området bl.a. på dæmningen mod nord. Mange cyklister 

og gående benytter disse ruter og det er meget uhensigtsmæssigt, at de skal passere få meter fra, 

hvor der foregår jagt. Nu kan man også, som naturinteresseret/cyklist risikere at være forment 

adgang pga. lukning af området under jagt. 

• Vi mener ikke, at man skal forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejerne omkring jagt. Dels kan 

man ikke vide, hvem der vil være ejere i fremtiden og dels har man meget dårlige erfaringer med 

frivillige aftaler andre steder i landet. Jvnf. Miljøministeriets repræsentants udtalelser på mødet i 

Vipperød d. 25.8.21 

• Man kan overveje at tilføje fredningsforslaget et forbud mod fiskeri i søen, samt al sejlads, der 

ikke knytter sig til pleje af området. 

• Vi forudser et behov for fremtidig pleje af området, dels af dyr, som allerede er i gang. Men også 

beskæring af fremspringende elle- og pilekrat. Eneste jagt der bør være tilladt i området, er 

regulering af invasive arter. 

• Når lodsejernes repræsentanter fremhæver et fint samarbejde med Vipperød Lokalforum, er det 

efter vores opfattelse udelukkende fordi Vipperød Lokalforum gerne vil tillade fortsat jagt. 

Danmarks Naturfredningsforening og andre, som har det modsatte synspunkt – altså, at jagt ikke 

skal være tilladt – synes de ikke, de har et godt samarbejde med. Tankevækkende! 

• Set fra lokale brugere – af alle slags – vil det være en stor gevinst, hvis der med fredningsfor-

slaget, vil være mulighed for at etablere fugletårn, bænke, informationstavler om dyrelivet mm. 

• I DOFbasen.dk fra 2. aug. har Michael Borch Grell, Biolog i Miljøstyrelsen noteret sine oplevelser af 

jagt i Tempelkrog Nord. Gæs og svømmeænder er helt fraværende og en del forskellige andre 



arter er der, men kun i en brøkdel af det antal der burde være på lokaliteten Tempelkrog Nord. 

Nedenstående er citatet fra DOFbasen: 

  
”JAGT! både fra skjul og via motorbåd rundt på øerne og de mange skydeskjul. Derfor 

ingen svømmeænder, blishøns el gæs rastende. Dykænder, lappedykkere og vadefugle tydeligt 

påvirkede, urolige og ekstra sårbare over for forstyrrelse! Jægerne havde udlagt massivt mange 

lokkeænder og -gæs samt to “pibesvaner”(!) som de sejlede rundt med og flyttede rundt på flere gange. 

Meget aktivitet på søfladen! Også jagt med løse hunde i engene op mod motorvejen”. 
 

Med venlig hilsen 

       Dansk Ornitologisk Forening, Vestsjælland ved formand Morten Jensen, mjeral17@gmail.com 

       Dansk Ornitologisk Forening, Holbæk ved Allan Nielsen, holbaek@dof.dk 

       Dansk Ornitologisk Forenings medlem i Holbæk, Torben Johannesen, annetorben9@gmail.com 

       Dansk Ornitologisk Forenings medlem i Holbæk, Jette Idorn Tharmsdorf, jit-smykker@thamsborg.com 
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