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DN-Slagelse er opmærksom på aktiviteterne omkring Skælskør Fjord, og noterer sig, at interessen 
for individuelle rekreative aktiviteter er stigende og at vandsport er yderst populært. Kajakroning 
dyrkes nu også som en måde at opleve naturen på, og ikke alene som en motionsform. Sæsonen for 
denne form for kajakroning kolliderer med den periode, hvor vandfuglene benytter Skælskør Fjord 
som hvile- og fourageringsområde. Dette er det primære i vor anke.

Det område hvor bade-/kajakbroen ønskes udlagt er pt. beskyttet mod brætsejlads i perioden 16/8-
30/4. Tilladelsen til brætsejlads i området er kun givet på baggrund af den sommeraktivitet den 
daværende Skælskør Folkehøjskole havde.

Skælskør Inderfjords internationale værdi for fuglelivet er primært som rasteplads for grågås og 
troldand. Troldand, krikand og grågås trækker ud i fjorden fra den tilstødende Borreby Mose. En 
forøget aktivitet på fjorden i den periode, hvor de rastende vandfuglene benytter den, vil betyde 
øget uro og energiforbrug hos fuglene.

Ansøgningen går på en bro til både og badning. M.h.t. badning, så er det også DN-Slagelses håb, at 
vand-og bundforholdene stadig forbedres. Pt. er det ikke vort indtryk, at det har den store 
tiltrækning for badende.
Ved at tilladelse også omfatter både, stimulerer man efter vor mening også sejlads og fortøjning af 
motordrevne fartøjer.

Det er vanskeligt for offentligheden at få glæde af den påtænkte bro, da der ikke er kørsels- og 
parkeringsmuligheder til rådighed i nærheden af broen.

Den omtalte bro, der har ligget på stedet, er ikke eksisterende! Senest havde Skælskør kommune en 
badeanstalt, hvor byens børn fik svømmeundervisning, hvilket naturligt nok foregik i 
sommerperioden, men denne ”bro” lå nordligere, ved det lille næs, Bertels Næs. Hertil førte 
offentlig vej/sti nedenom kirkegården. Broen blev fjernet engang i 1990-erne.

Der er i tilladelsen ikke gjort rede for, hvor pontonerne skal opbevares om vinteren. Det er ikke 
ønskeligt, at det sker opad den offentlige sti.

Skælskør Inderfjord er udpeget som:
- Ramsar område, 
- EU-Fuglebeskyttelsesområde (F95) (https://dofbasen.dk/IBA/showmap.php?
navn=95huge25.jpg&format=25&picsize=huge )og 
- Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 
(http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2009/mar/skaelskoer/ ) og 
- Natura 2000 område (nr. 162).
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- Kommuneplan 2013 Slagelse omtaler de internationale beskyttelsesområder:
http://slagelse-
kp13.odeum.com/dk/retningslinjer/9_natur_og_landskab/92_internationale_beskyttelsesomraader/

Venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Slagelse
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