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Området kaldes i daglig tale Tempelkrog Nord og er i DOF-basen benævnt  

”Tempelkrogsøen” (https://dofbasen.dk/poplok.php?loknr=345040). Dette 91 ha store areal 

ligger delvis i Lejre, delvis i Holbæk kommune. Det ligger lige syd for Munkholmbroen i den 

sydligste del af Isefjorden. På den vestlige side er der campingplads og beboelse, på den 

østlige side er Strandskov og landsbyen Englerup samt Ordrup Skov. Mod syd afgrænses 

området af Holbækmotorvejen.   

Adgang til lokaliteten foregår nemmest fra p-pladsen foran campingpladsen,  

”Tempelkrogens Familiecamping”. Kommer man ad motorvejen tages afkørslen mod 

Tølløse (Holbækmotorvejen rute 21 afkørsel 17 eller Kalundborgmotorvejen rute 23 

afkørsel 1), hvorefter der køres mod nord ad Roskildevej til Ågerup og ind på  

Asserholmvej til p-pladsen. Fra Holbæk eller Roskilde kan Roskildevej mellem Vipperød og 

Kirke Såby til Ågerup ligeledes benyttes.  
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En grusvej vest om campingpladsen fører ned til stisystemet rundt om Tempelkrogsøen. 

Der er mange fine pladser til at stille et teleskop op og det er muligt at gå eller cykle de 4 

km hele vejen rundt.  
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Området omkring Elverdamsåens udløb i Isefjorden blev inddæmmet i 1950`erne, 

hvorefter den tidligere havbund og de vidtstrakte rørsumpe og enge blev opdyrket. 

Tempelkrog Nord indgik i 2018 i et vådområdeprojekt, som havde til formål at nedbringe 

kvælstofudledningen til Isefjord. Det betød, at pumperne i det tidligere afvandede område 
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blev slukket og Elverdams Å og Truelsbækken genslynget. Dæmningen mod Isefjorden er 

bibeholdt. Derved beskyttes motorvejen mod høj vandstand i fjorden, Fjordstien og 

Istidsruten bevares, samt sø og eng vil forblive ferske.  

  
Foto: Birgitte B. Ingrisch  

Området rummer mange gode buskadser, rørskov, øer med sten og grus, som har mange 

forskellige ynglende og rastende fuglearter. Af DOFbasen fremgår at der er observeret 187 

forskellige arter på lokaliteten.  

Tilfældige forekomster af sjældne arter som Rustand, Blåvinget And, Sort Ibis, Stylteløber 

og Skestork, har naturligvis tiltrukket mange ornitologer. Området er på kort tid 

tilsyneladende blevet et meget attraktivt sted for mange ualmindelige, sjældne og truede 

fuglearter.  

Men arter som Sorthalset Lappedykker, Klyde, Lille Præstekrave, Sanglærke, Rørsanger, 

Kærsanger, Engpiber og Rørspurv er bestemt også en fornøjelse.   
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Da området har opnået stor betydning som ynglelokalitet og rasteplads for trækkende og 

overvintrende fugle, har Danmarks Naturfredningsforening rejst en fredningssag for 

området Tempelkrog Nord. Hovedformålet er et jagtforbud, som skal sørge for ro til 

rastende og overvintrende fugle i området.  

Efter at Staten og EU havde brugt 14 millioner kroner på projektet, som skulle kompensere 

for landbrugets overforbrug af kvælstof og fosfor, solgte Naturstyrelsen området i 2020. 

Inden salget blev der tinglyst et forbud mod gødskning, brug af pesticider, samt anlagt en 

sti, som sikrer offentligheden adgang til området undtagen, når der er jagt.   

Fredningsnævnet forventes at træffe afgørelse om området skal fredes i december 2021.  

Det bør nævnes at området syd for Holbækmotorvejen også er et godt fugleområde. 

Tempelkrog Syd (naturstyrelsen.dk) i DOFbasen benævnt ”Marup Mose”  

(https://dofbasen.dk/poplok.php?loknr=345080). Herfra er der indberettet 171 fuglearter. 

Området kan overskues fra Roskildevej syd for motorvejsudfletningen.   
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