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Jagt forbudt 

Reservatgrænse

Signaturforklaring

Netværk for ynglende og trækkende 
vandfugle i Danmark
Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af svaner, gæs, 
ænder og vadefugle. For at yde vand-
fuglene beskyttelse imod jagt og anden 
forstyrrelse under deres ophold i Danmark 
er der etableret et netværk af natur- og 
vildtreservater. Her har fuglene fred til at 
raste og søge føde. En række reservater 

sikrer herudover fugle og sæler fred i 
yngletiden. 

Reservaterne får fuglene til at opholde sig 
her i længere tid på deres vej syd- eller 
nordpå. Det betyder samtidig, at både 
jægere og andre naturinteresserede kan 
glæde sig over bedre muligheder for gode 
naturoplevelser.

Om reservatet
Reservatet har eksisteret siden 1967 og 
omfatter i alt ca. 1.280 ha. Heraf er ca. 
1.211 ha søterritorium, mens landarealer 
ved Fredericia udgør 69 ha. Reservatet 
er oprettet for at undgå jagtudøvelse i et 
bynært og stærkt trafikeret område. 
Vandarealet er overalt temmelig dybt og 
med en kraftig strøm. 

Fuglene
Reservatet har ingen betydning for 
ynglende vandfugle. De store vanddybder, 
by- og havneområderne samt fraværet af 
egnede ynglelokaliteter og naturområder 
på land begrænser antallet af ynglende 
vandfugle i reservatet.

Den stærke strøm i Lillebælt holder om-
råder fri for is selv i isvintre. I isvintre med 
tilfrysning af de indre, danske farvande 
kan der derfor i perioder forekomme 
koncentrationer af vandfugle i åbne våger 
i reservatet. Det er typisk tale om arter 

som blishøne, knopsvane, gråand samt 
dykænder. 

Reservatbestemmelser
I hele reservatet er det forbudt at udøve 
jagt eller på anden måde at ombringe eller 
forjage fugle og pattedyr. Færdsel i 
reservatet med ladt skydevåben er ikke 
tilladt. Dykænder
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