
Kommentarer til udkast til ”Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland” 

J. NR. 2019-12913 

 

Tekst i udkastet til bekendtgørelsen: 

§ 7. Ved Ishøj Havn er der ved udløbet af St. Vejle Å (vandløbs nr. 02-17) fastsat et helårligt fredningsbælte 

på 30 m ved slusen (55° 36.536’ N, 12° 22.743’ Ø) og et fredningsbælte ved slusen mellem Ishøj Havn (55° 

36.348’ N, 12° 22.928’ Ø og 55° 36.346’ N, 12° 22.950’ Ø) og Jægersø (55° 36.408’ N, 12° 22.909’ Ø og 55° 

36.410’ N, 12° 22.945’ Ø), jf. bilag 4. 

 

Vi foreslår følgende supplerende tekst: ” Fredningsbælte fra slusen og 10 meter ind i St. Vejle Å (55° 36.539 

N 12° 22.726 Ø, 55° 36.545 N 12° 22.734 Ø), i hele vandløbets bredde, samt i slusen indtil fredningsbæltet i 

saltvand.” 

 

Begrundelse: 

Der er intet behov for at oprette et fredningsbælte 30 meter ind i St. Vejleå. Der samler sig på intet 

tidspunkt af årets fisk i dette område, som venter på passage ud gennem slusen, og videre ud i havnen. 

Et 30 meter fredningsbælte på indersiden af slusen, vil derfor ikke have betydning for fiskene i området. 

Vi har i de seneste mange år haft en frivillig ”fredning” af de 10 meter ”kanal”, som er mellem selve slusen 

og ”bassinet” som udgør den nederste del af St. Vejleå.  

Denne fredning har hovedsageligt haft til formål at forhindre at der bliver kastet blink, spinnere m.m. ind i 

slusen, og dermed ”sætte” dem i slusens mekaniske dele. 

 

Et fredningsbælte på 30 meter, vil også forhindre adgang til de to vigtigste fiskepladser på de 2 pynter, 

hvorfra der bliver fisket ud i bassinet. Disse pladser er især vigtige for de gangbesværede, som kan færdes 

her på grund af det faste underlag. 

 

Vi foreslår derfor at man i bekendtgørelsen indskriver et fredningsbælte på 30 meter på saltvandsiden af 

slusen ved St. Vejleå, mens man på siden mod St. Vejleå indskriver et fredningsbælte fra slusen og 10 meter 

ind i St. Vejleå. 

 

På vegne af Ishøj Sportsfiskerklub 

Steen Lyngsø 

Kærgården 15 3.th. 

2620 Albertslund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


