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Vedr.: Fredningsforslag vedrørende Tempelkrog Nord - j. nr. FN-ØSJ-40-2021 
 
Fredningsnævnet for Østsjælland har i mail af 18. juli d.å. fremsendt Danmarks 
Naturfredningsforenings (DN) forslag om fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og 
Lejre kommuner. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give 
følgende bemærkninger, for så vidt angår de dele af fredningsforslaget, som 
vedrører jagten: 
 
Området Tempelkrog Nord indgik i 2018 i et vådområdeprojekt med det formål at 
nedbringe kvælstofudledningen til Isefjorden, og efter at afvandingspumperne blev 
slukket, og Elverdams Å og Truelsbækken blev genslynget, er der opstået et dejligt 
naturområde, som omfatter ca. 77 ha. Formålet var ikke at skabe et særligt 
refugium for fugle m.v., men som en sidegevinst i forhold til formålet er området 
blevet meget attraktivt for især fugle, og der er i dag et rigt fugleliv i området. 
Dette rige fugleliv har indfundet sig på trods af den jagtudøvelse, som hidtil har 
foregået i området. 
 
De private lodsejere, som frivilligt har lagt jord til projektet, har fra starten ikke 
været orienteret om, at DN påtænkte efterfølgende at rejse en fredningssag 
indeholdende jagtforbud. Havde de vidst det, var de angiveligt ikke gået ind i 
projektet, og de føler ikke, at de har været inddraget undervejs i processen. 
 
Alligevel er langt størstedelen af de forvaltningsmæssige tiltag, DN foreslår, 
allerede gennemført på frivillig basis, og de berørte lodsejere er helt åbne for at 
indgå i frivillige bindende aftaler, der kan sikre området fremover, så en af de 
store hurdler er DNs forslag om jagtforbud i hele området. 
 
Området har ikke status som fuglebeskyttelsesområde, og det er gentagne gange 
fastslået af både Natur- og Miljøklagenævnet, af Naturstyrelsen og (under det 
offentlige møde den 25. august) af Miljøstyrelsen, at jagtbegrænsninger som 
udgangspunkt skal ske efter jagtlovgivningen og ikke efter Naturbeskyttelsesloven. 
Dertil kommer, at jagtlovens § 33, stk. 1 direkte siger: ”Miljø- og 
fødevareministeren opretter ved bekendtgørelse vildtreservater på landjorden, i 
ferske vande og på fiskeriterritoriet for at beskytte og ophjælpe landets 
vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle”. 
Alligevel fastholder DN sit krav om et jagtforbud i fredningen.  
 
Danmarks Jægerforbund er ikke afvisende over for at diskutere jagtbegrænsninger, 
hvor sådanne kan være nødvendige, men det skal ske efter jagtlovgivningen – ikke 
naturbeskyttelsesloven - og de procedurer, som er besluttet i 
Vildtforvaltningsrådet, og som DN selv har været med til at udarbejde. 
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Danmarks Jægerforbund finder desuden, at det vil være gift for al frivillig 
deltagelse i diverse naturprojekter fremover, hvis private lodsejere – efter at de er 
gået ind i projekterne – oplever, at DN efterfølgende rejser fredningssager, som 
pålægger dem begrænsninger, der ikke var en del af projekternes klare formål.  
 
I den aktuelle sag om Tempelkrog Nord kan den nødvendige beskyttelse opnås med 
frivillige aftaler. Fuglene er begyndt at bruge området massivt på trods af jagten, 
og det faktum, at de berørte kommuner ikke ønsker at være medrejsere af 
fredningsforslaget, underbygger, at der ikke er belæg for at bruge store ressourcer 
på at gennemføre en fredning.  
 
Efter Danmarks Jægerforbunds opfattelse bør fredningsnævnet derfor afvise 
fredningsforslaget eller alternativt tage jagtspørgsmålet ud af fredningen og 
overlade dette til behandling efter jagtloven. 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til cand.scient. Niels Henrik Simonsen, Afdelingen for Politik og 
Kommunikation. Telefon: 88 88 75 08/23 46 76 14. Mail: nhs@jaegerne.dk  
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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