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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 forbedrede muligheder for 

gode naturoplevelser.

Om reservatet
Svendborg Vildtreservat er oprettet i 1979. 

Reservatet omfatter et areal på 660 ha af 

sundene mellem Svendborg, Tåsinge og 

Thurø. Vestgrænsen for reservatet er en 

lige linje fra Sætting Strandvejs udmund-

ing på Fynssiden til Horseskov på Tåsinge. 

Østgrænsen er ved de gamle dæmninger 

i Skårupøre Sund. Mod syd afgrænses 

reservatet af en lige linje fra Lodshuset på 

Tåsinge til anløbsbroen ved Grasten på 

Thurø. Reservatet omfatter kun fiskeri-

territoriet i området. Der indgår ikke 

landarealer i reservatet.  

Svendborg Vildtreservat er et såkaldt 

byreservat og er primært oprettet for at 

undgå jagtudøvelse i bynære områder, 

hvor der foregår andre aktiviteter såsom 

udøvelse af fritidssejlads. Desuden er der 

ret kraftig trafik af større skibe til og fra 

Svendborg Havn. 

Fuglene
Da reservatet kun omfatter et vand-

område, har det ingen nævneværdig 

betydning for ynglefugle. Men på nogle 

af de tilstødende enge og andre fugtige 

landområder ruger nogle af de mest 

almindelige vandfuglearter. I vinterhalv-

året og i trækperioderne er reservatet 

rasteplads for ofte store flokke af bl.a. 

gråand, taffeland, troldand, hvinand, 

toppet skallesluger, stor skallesluger, lille 

lappedykker, blishøne og knopsvane. I 

kolde vintre holder den stærke strøm Øhavet er et vigtigt vinterkvarter for Toppet skallesluger.
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i sundene området isfrit. I sådanne 

situationer kan der opholde sig mange 

fugle i reservatet.

 

Reservatbestemmelser
I vildtreservatet er det ikke tilladt at 

udøve jagt eller på anden måde at 

ombringe, indfange eller forjage fugle. 

Færdsel med ladt skydevåben i 

reservatet er ikke tilladt. 
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Signaturforklaring

Svendborg Vildtreservat


