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Indsigelse vedr. forslag til lokalplan 2.32 Regionalt Fritidsområde Høje Taastrup

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker Høje Taastrup Kommune tillykke med det nye Nordic Water Universe

I forbindelse med delområde 2 i projektet giver lokalplanen mulighed for at indhegne store
naturarelaer med et trådhegn på op til 1,80 meter. DSF finder dette betænkeligt, både af
hensyn til den frie adgang for alt dyreliv, herunder større pattedyr, og publikums adgang til
det hegnede areal.

I den offentlige debat har borgmesteren udtalt, at adgangen for publikum til delområde 2
kun skal kunne finde sted i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. DSF kan ikke anbefale
denne begrænsning, da det i høj grad vil begrænse friluftsaktiviteter i det hegnede område –
herunder lystfiskeriet. Ligesom det vil være en hindring for andre brugergrupper, der for
eksempel ønsker at observere nataktive dyr.

For lystfiskeriet er de mørke timer meget attraktive, da flere fiskearter først bliver aktive
efter solnedgang. Hvis adgangen bliver begrænset til kun at gælde i de lyse timer vil muligheden for at dyrke et attraktivt fiskeri således blive væsentligt reduceret.

Uagtet ejerskabet til delområde 2 opfordrer DSF derfor til, at lokalplanen sikrer, at der fortsat bliver adgang til mosen døgnets 24 timer. Vi opfordrer også til, at kommunen efterfølgende tager dialogen med de lokale sportsfiskere, der i dag har fiskeretten i mosen, med
henblik på at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeriet, som kan være med til at øge interessen for lystfiskeri i området.

Slutteligt vil vi opfordre til, at omfanget af hegningen genovervejes. Hvis Hakkemosen
hegnes ind, vil det berøve de vilde pattedyr i området et vigtigt refugie. En mindre omfattende hegning, der tillader migration mellem kommunens øvrige grønne områder, bør være
mulig.

Med venlig hilsen
Kaare Manniche Ebert
Biolog

