Fredning er for skrap
Foreninger
ønsker
ændringer

Af Jan Larsen
HORSENS - Skov- og
Naturstyrelsen er for
vidtgående i sit oplæg
til jagt- og adgangsfrie
områder i Horsens
Fjord.
Det er den gennemgående holdning blandt i hvert
tilfælde hovedparten af de
15 lokale foreninger, som
hele vinteren har arbejdet
med fredningsforslaget i
en brugergruppe.
Skov- og Naturstyrelsen
vil indføre jagtforbud i
Haldrup Vig fra Stensballe
Skov til vest for Vorsø og
Lerdrup Vig mellem Alrø
og Gyllingnæs.
Desuden foreslår styrelsen, at der skal være adgang forbudt omkring
Vor-sø, Vorsø Kalv og
Langøerne i et bælte på
mellem 100 og 400
meter hele året samt
omkring Alrø Polder i en
afstand på 50 meter fra
1. april til 15. juli.
Dette er for skrap kost
lyder den dominerende
holdning blandt gruppens
medlemmer, og derfor har
gruppens medlemmer lavet fire ændringsforslag,
som Skov- og Naturstyrelsen nu skal kikke på, inden
styrelsen kommer med det
endelige fredningsforslag.
Det sker formentlig inden
sommerferien.

Forskelle
Friluftsrådet i Vejle og
Århus amter, Dansk
Ornitologisk Forening i
Vejle og Århus amter
samt
Danmarks
Naturfredningsforening i
Århus og Vejle amter
støtter generelt generelt
Skov- og Naturstyrelsens
forslag.
I den anden ende finder
vi bådelaugene, som er
modstander af hele fredningen.

Nået langt
Brugergruppen skulle
oprindeligt skabe enighed

Der er ikke helt enighed om fredningerne i Horsens Fjord. Skov- og Naturstyrelsen får
nu fire forslag at tygge på. De markerede områder er styrelsens forslag til jagtfrie
områder. (Illustration: Julius)
om fredningen blandt de
lokale naturforeninger,
men det er altså ikke lykkedes. Alligevel synes An-

ders Forsman, Søvind, der
er kontaktperson for brugergruppen, at møderne
har været positive:

Fredning i Horsens Fjord
Sådan vil de lokale foreninger have Skov- og
Naturstyrelsens forslag om fredninger i Horsens
Fjord ændret - i korte træk:
Dansk Amatørfiskerforening i Horsens:
- Amatørfiskerne skal have lov at sætte ålegarn op fire
steder på sydsiden af Vorsø og Vorsø Kalv i august,
september og oktober. Altså uden for fuglenes yngletid.
Støttes af alle 15 foreninger i brugergruppen.
Brætsejlerne:
- Der skal ikke være forbud mod brætsejlere i zonen
vest for Alrø-dæmningen.
Støttes af alle 15 foreninger i brugergruppen.
Søvind Fællesforening
(en paraplyorganisation for 16 foreninger i
Søvind-området):
- Adgangsforbudet omkring Vorsø, Vorsø Kalv og
Langøerne bør indskrænkes til en zone på 50 meter,
ligesom den Skov- og Naturstyrelsen anbefaler omkring
Alrø Polder.
Støttes af alle 15 foreninger i brugergruppen - på
nær Dansk Ornitologisk Forening og bådelaugene.
Danmarks Jægerforbund:
- Det jagtfri område i Lerdrup Vig sløjfes, mens det jagtfri
område i Haldrup Vig indskrænkes til et jagtfrit
kerneområde omkring Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne.
Der bør være mulighed for jagt i et bælte fra
Stensballe Skov til Havmarken.
Støttes af alle 15 foreninger - bortset fra Dansk
Erhvervsjordbrug (der er neutral) samt Friluftsrådet,
Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks
Naturfredningsforening.

- Vi spænder over alt fra
ornitologer til jægere, og
bølgerne er gået højt ind
imellem. Men jeg synes, vi
er nået så langt, vi kan,
siger han.
Anders Forsman fremhæver desuden, at ændringsforslagene ikke er i
modstrid med hinanden.
De kan alle gennemføres
på en gang:
- Skov- og Naturstyrelsen skal efter min mening
have vægtige argumenter
for ikke at følge de fire
ændringsforslag, som vi
er kommet med. Ellers
bliver vi til grin, siger
han.

Særbehandling
Brugergruppens
kontaktperson er især uforstående over for forslaget
om en adgangsfri zone på
100-400 meter omkring
Vorsø, Vorsø Kalv og
Langøerne. I dag er der
kun adgang forbudt på
øerne.
- Det er svært at forstå,
når styrelsen kan nøjes
med 50 meter rundt om
Alrø Polder. Hvorfor skal
Vorsø have særbehandling
i en tid, hvor øens bestand
af skarver er konstant eller på vej op, spørger han.
- Mennesket er altså også en del af naturen, tilføjer Anders Forsman.

