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Jagt  på vandfugle forbudt
Jagt på pattedyr, fasan, 
agerhøne og ringdue forbudt 
fra 1. februar til 30. september
Sejlads er som hovedregel
forbudt.

Reservatgrænse

Fugletårn

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Særlig værdifuld natur

Arreskov Sø Vildtreservat indeholder særlig 

værdifuld natur og er derfor en del af 

Natura 2000, som er et netværk af beskyt-

tede naturområder i EU. En naturplan for 

området sikrer, at myndigheder og lods-

ejere drager omsorg for områdets natur-

typer samt plante- og dyrearter. 

Læs mere om vildtreservater og 

Natura 2000 på www.naturstyrelsen.dk

Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af svaner, gæs, 
ænder og vadefugle. For at beskytte vand-
fuglene imod jagt og anden forstyrrelse 
under deres ophold i Danmark er der 
etableret et netværk af natur- og vildt-
reservater. Her har fuglene fred til at raste 
og søge føde. En række reservater sikrer 
også fugle og sæler fred i yngletiden. 

Om reservatet
Reservatet har eksisteret siden 1985 
og omfatter i alt 246 ha. Heraf udgør 
søarealet 216 ha, mens landarealer udgør 
30 ha. Arealer omfattet af reservatet ejes 
af Arreskov Gods. Arreskov Sø med 
omgivelser er en del at det naturskønne 
område, der kaldes ”Fynske Alper”. Søen 
er meget lavvandet og er kun 3,5 meter 

på det dybeste sted. Søen var igennem 
mange år belastet af spildevand fra den 
nærliggende by Korinth. Vandkvaliteten 
er under langsom bedring. Arreskov Sø 
var et af de sidste opholdssteder for odder 
på Fyn. 

Fuglene
For nogle arter af fugle er Arreskov Sø 
en vigtig ynglelokalitet. De mest alminde-
lige ynglende arter er gråand, troldand, 
taffeland, toppet lappedykker og grågås. 
Arreskov var lokalitet for det første par 
ynglende havørne på Fyn. Der ses hyppigt 
havørne ved søen. Der er en del ynglende 
nattergale i området. Ligeledes kan der 
opleves rørdrum. De seneste år har traner 
gjort yngleforsøg ved Arreskov. 

Søen har i træktiden stor betydning som 
raste- og fødesøgningslokalitet. Særligt 
troldand, taffeland, toppet lappedykker, 
stor skallesluger, blishøne, skarv og grågås 
kan optræde i store antal i træktiden. 
Grågæs kan endda optræde i meget stort 
antal.

Arreskov Sø er af stor betydning som 
yngle- og rasteområde for mange arter af 
vandfugle. For at beskytte dyrelivet mod 
for voldsom menneskelig forstyrrelse er 
der fastlagt regler for jagt og færdsel på 
søen og dele af bredderne.

Grågås med unger
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Reservatbestemmelser
Bekendtgørelsen har til formål at sikre 
Arreskov Sø mod forstyrrelser af hensyn til 
områdets betydning som raste- og 
yngleområde for vandfugle.

I hele reservatet er det forbudt at udøve 
jagt eller på anden måde at ombringe eller 
forjage svømme- og vadefugle. Jagt på 
andre arter er kun tilladt i jagttiden fra 
1. oktober. Sejlads på søen er kun tilladt for 
lodsejere. 

Arreskov Sø Vildtreservat


