Passage af Marinestation Kongsøre.
Ror du på Isefjorden?
Hvis nogen af jer skal ro forbi Marinestation Kongsøre i Isefjorden,
så er der udlagt 5 gule bøjer ude på Isefjorden rundt om den våde
del af marinestationen. Det er et meget stort område, der ligger
inden for bøjerne, og blandt brugerne af Isefjorden er der ret stor
usikkerhed om, hvorfor bøjerne er udlagt, og hvordan man som
kajakroer skal forholde sig, idet bøjerne er kombineret med blitzsfyr
eller anden afmærkning.
Frømandskorpset vil gerne have, at vi ror uden om de gule bøjer, når Marinestationens område skal passeres i hverdagene, da der er dykkere i vandet. Der foretages sprængninger med ret store ladninger, og frømandskorpset bryder sig ikke om afbrydelser i deres arbejde. I weekenden må vi godt ro ind gennem området, men man skal holde sig godt fri af molen, se søkortet. (Bøjerne betyder midlertidig afspærret, hvilket
betyder hverdage). Hvis den røde kugle er oppe ved skydebanen (ikke noget hvidt blink), så er området
afspærret, og passage er uønsket, der skydes med skarp ammunition ud over Isefjorden. Skydebanen
er i den sydlige del af havnen. Når der skydes på skydebanen bliver området overvåget, og skulle der være
fare for sejlende og kajakroere, stoppes skydningen. Det skal bemærkes, at skydemarkeringen i form af en
rød kugle i skovkanten ved skydebanen ikke kan ses, når man kommer kystnært nord fra, så som minimum ro uden om de fire inderste gule bøjer. Det er ikke muligt for Frømandskorpset, at give oplysninger
om skydetider og –perioder via Internettet (Forsvarets Støjportal eller Navigational Warning). Nok af samme
grund, viser de stor fleksibilitet. Det er dog muligt at kontakte Marinestation Kongsøre på tlf. 72 85 66 00.
I ”Efterretninger for søfarende” er der blot beskrevet, at bøjerne er udlagt som midlertidigt dykker- og øvelsesområde. Da kajakroere kan være svære at få øje på, så er synlighed særdeles velset ved passage af
Marinestation Kongsøre.

Frømandskorpset

Hej Ole Tak for din henvendelse. Når vi skyder, så holder vi også udkig. Når der kommer trafik i form af skibe,
både eller kajakker mfl. så indstiller vi naturligvis skydningen indtil "fareområdet" er frit. Som kajakroer fylder I
jo ikke meget, så i kan gøre jer og os den tjeneste at være så synlige som muligt når i passerer Kongsøre.
Vh Frømandskorpset.

Den røde kugle ved skydebanen på Marinestation Kongsøre fylder ikke meget. Den er meget svær at se,
når man kommer nordfra (fra Nykøbing).

Passage af Jægerspris øvelsesområde.
Ror du på Isefjorden?
Passage af øvelsesområdet ved Jægerspris er ikke helt så enkelt, idet det er et meget stort område af Isefjorden og der er aktiviteter i øvelsesområde og på skydebaner næsten hver dag og meget ofte indtil midnat, året rundt med undtagelse af juli og højtider. Skulle I tilsidesætte advarslerne, kan det blive jer en meget dyr fornøjelse. I vil blive opbragt, politianmeldet og præsenteret for en stor bøde, så sæt jer ordentligt
ind i, hvornår og hvilket tidsrum der er aktiviteter.
Skydeøvelser. Advarsel.
Adgang og forholdsregler for passage og ophold, inden for bøjegrænsen - der udgør sikkerhedsområdet i
Isefjorden, er markeret med gule bøjer ud for Jægersprislejrens skydeområde EK R 17 og 18. (se søkort)
Jægersprislejren benytter en motorbåd, når sejlende der er sejlet ind i sikkerhedsområdet skal afvises under skydeaktiviteter.
Overskridelse af bøjegrænsen ved skydeaktiviteter, kan medføre politianmeldelse og bødestraf ud over at
det også kan være LIVSFARLIGT.


Når der er aktiviteter og på dage hvor der skydes, blive der hejst 2 neon
orange kugler op i masterne, på henholdsvis den sydlige grænse,
på Karolinehøj ved Jægerspris skole, samt på den nordlige grænse, på
Storehøj.



I dagslys vil der være flash/blitzfyr på de nævnte master, samt ved Lillevang i det sydlige område, helt ude ved kysten. Blitzet kan ses over alt
ved den nordlige del af Isefjorden.



Nord og syd grænserne på søkortet flugter med 2 båker inde på land
disse skal kunne ses med spidsen af de 2 trekanter mod hindanden, for
at man kan sikre sig, at man ikke er inde i fareområdet.



I mørke vil den nordlige grænse være mærket med rødt lys og den sydlige grænse med grønt lys.

Oplysning om aktiviteter kan indhentes ved Jægersprislejren, tlf. 72 83 79 00 eller 7283 9730 eller
på hjemmesiden www.forsvaret.dk/JPL.
For at få oplyst skydetider skal man benytte Forsvarets Støjportal, se under Hovedstaden og Frederikssund
og her kan I så finde ”Skydetider” for ”Jægerspris”: https://www2.forsvaret.dk/temaer/stoejportal/rh/Pages/Oversigt.aspx
Det er også muligt at benytte Søfartsstyrelsens Navigational Warning:
http://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/index.html#/messages/map

Passage af Bredetved Skydebane.
Ror du på Isefjorden?
Turen til Munkholmbroen er en populær tur, som vi ofte ror. Inden vi kan ro forbi Bredetved Skydebane skal
vi huske at kigge efter, om der skydes ud over Inderbredningen. Når Inderbredningen er afspærret hejses
en stor kugle på masten ved skydebanen og et kraftigt hvis blitzfyr, der blinker 60 gange i minuttet eller et
blink i sekundet (kan ses fra hele Inderbredningen). Kuglen hejses og blinket tændes 1 time før skydningen
begyndes. I kan godt komme ud for, at der skydes med ret kraftige våben, som støjer ret meget, uden at
kuglen er oppe og blinket tændt, så kan I roligt ro forbi. I vil komme ud for, at skydningerne standses mens I
ror forbi, for at I ikke skal være nervøse for skydeaktiviteterne. Det skal bemærkes, at Inderbredningen er
afspærret ca. 2 – 4 gange pr. måned og ofte til midnat. Er I nervøse for om at I kan passere, kan i kontakte
opsynsmanden på tlf. 5918 2483, han erf særdeles samarbejdsvillig.
For at se skydetider skal I ind på Forsvarets Støjportal, kigge under Sjælland og her kan I finde ”Skydetider”
for ”Bredetved”: https://www2.forsvaret.dk/temaer/stoej-portal/rsj/Pages/Oversigt.aspx
Det er også muligt at benytte Søfartsstyrelsens Navigational Warning:
http://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/index.html#/messages/map
Opsynsmadens telefonnummer: 5918 2483
Ror du i områderne, så læg telefonnumrene ind på din telefon, så du kan kontakte dem hvis nu….

