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Vedrørende den nye Sjællandsbekendtgørelse, -for vandoplandet Isefjorden. 
 

Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) har nedenstående bemærkninger til ”Udkast til 
bekendtgørelse af fiskeri og fredningsbælter om Sjælland” med vægt på vandoplandet 
”Isefjorden”.  
 

Eksisterende fredningsbælter fastholdes som minimum, da Isefjordens mange tilløb i en 
længere årrække, har vist sig at indeholde ganske fine, men også sårbare, ørredbestande. 
Vi støtter op om udkastet til bekendtgørelse af fiskeri og fredningsbælter om Sjælland, og 
den helårlige fredning for de vandløb, der er nævnt i udkastet. 
 

Men i Holbæk Inderfjord er det for nuværende kun tilladt at fiske med ruseredskaber.  
 

I ”Udkast til bekendtgørelse af fiskeri og fredningsbælter om Sjælland” er det foreslået, at 
fiskeri med stang og snøre (og UV-redskaber) tillades.  
 

Det er af afgørende betydning for bestanden af ørreder i Tuse Å-systemet, at den 
nuværende fredning fastholdes, jf. bl.a. data fra ”Fiskeundersøgelser for Holbæk 
Kommune, 2019” udarbejdet for Holbæk Kommune af Peter W. Henriksen, Limno Consult.    
 

Tuse Å’s Ørredsammenslutning vil på det kraftigste anmode om, at det udvidede 
fredningsbælte fastholdes i Holbæk Inderfjord, da én af konklusionerne i rapporten netop 
peger på, at bestanden af ørreder er mindre end tidligere.   
 

I den forbindelse vil vi samtidig opfordre til, at der tillige indføres en særskilt fredningstid 
i perioden 1. marts-15. maj, hvor fiskeri med reje- og åleruser heller ikke er tilladt. 
Begrundelsen herfor er som følger, at under smoltudtrækket fiskes der meget intensivt efter 
rejer. Dette giver ikke umiddelbart anledning til, at smolten trækker i ruserne, men pointen 
er, at smolten på baggrund af det massive antal ruser (alene i Holbæk Fjord drejer det sig 
om flere tusinde ruser), har en større opholdstid på lavt vand, hvor de skal finde vej forbi de 
mange ruser. Det gør, at opholdstiden på lavt vand forlænges og fiskene dermed bliver 
udsat for både predation og stress i denne labyrint af ruser. 
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