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Færdsel fra 1. marts til 15. juli forbudt

Jagt fra ikke opankret fartøj forbudt
Jagt i september forbudt
Wind- og kitesurfing fra 1. september til 31. maj forbudt

Jagt forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt
(På landarealer er jagt på vandfugle forbudt)

Reservatgrænse

Signaturforklaring

Generelle bestemmelser:
Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt i hele reservatet.
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Jagt forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt
(På landarealer er jagt på vandfugle forbudt)
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Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Særlig værdifuld natur

Danmark har udpeget dette vådområde 

i henhold til Ramsar-konventionen. 

Området er optaget på konventionens 

liste pga. dets særlige betydning som 

levested for vandfugle. Ramsar-arealet i 

Danmark udgør 7.400 km². 

Alle danske Ramsar-områder indgår i 

Natura 2000, som er et netværk af 

beskyttede naturområder i EU. En natur-

plan for området sikrer, at myndigheder 

og lodsejere drager omsorg for områdets 

naturtyper samt plante- og dyrearter. 

Læs mere om Ramsar, Natura 2000 og 

vildtreservater på www.naturstyrelsen.dk

Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af svaner, gæs, 
ænder og vadefugle. For at beskytte 
vandfuglene imod jagt og anden forstyr-
relse 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
Sydfynske Øhav Vildtreservat er oprettet i 
1996. Af hensyn til beskyttelse af ynglende 
kystfugle er reservatbekendtgørelsen 
revideret i 2007.

Reservatet omfatter den østlige og mest 
lavvandede del af øhavet og udgør ca. 
22.000 ha. En række øer og holme samt 
strandenge på større øer og på Monnet 
er omfattet af reservatbestemmelser med 
begrænsninger i jagt og færdsel. På 
søterritoriet er der zoner med forskellige 
begrænsninger i jagt og færdsel.  

Landskab og liv
Det Sydfynske Øhav er et druknet istids-
landskab. Øhavet og de tilgrænsende 
kystområder udgør et enestående land-
skab af national og international betyd-
ning. Området er karakteriseret ved det 

lavvandede havområde med omkring 50 
langstrakte øer og holme. Deres orien-
tering nordvest-sydøst vidner om isens 
bevægelsesretning dengang Lillebælt-
gletcheren udformede landskabet for 
mere end 15.000 år siden.

Plante- og dyrelivet har særligt gode vilkår 
i området. Det skyldes de lavvandede 
havområder og et meget varierede kyst-

landskab med nor, strande, strandenge, 
klinter samt vandhuller, levende hegn og 
småskove på øerne.

Mange sjældne plantearter vokser på 
strandengene. I vandhullerne på nogle af 
øerne lever den sjældne klokkefrø.

Fuglene
Øhavet fungerer som yngleområde for 
et stort antal af de almindelige danske 
kystfuglearter bl.a. forskellige mågearter, 
ederfugl, grågås, toppet skallesluger, 
strandskade, rødben, vibe, flere arter af 
terner, knopsvane, gråand og skarv.  

Reservatet er rasteplads for et stort 
antal af bl.a. knopsvane, sangsvane, skarv, 
ederfugl, grågås, mørkbuget knortegås, 
bramgås, blishøns, gravand, pibeand, 
krikand, gråand, troldand, bjergand og 
store mængder af forskellige vadefugle. 

I juli og august er Øhavet et vigtigt 
fældningsområde for knopsvane.

Reservatbestemmelser
Reservatet er inddelt i forskellige zoner 
med begrænsninger i jagt og færdsel. 
Formålet er at sikre fuglene uforstyrrede 
raste-, fødesøgnings- og yngleområder. 
Der er forbud mod jagt fra motorbåd i 

hele reservatet. I nogle zoner kan der 
drives jagt fra opankret fartøj. I nogle 
områder er der forbud mod jagt. Der er 
endvidere begrænsninger i wind- og 
kitesurfing. På mange af holmene og 
øerne er der, af hensyn til ynglefugle, 
adgangsforbud i perioden 1. marts til 
15. juli. Se kortet.

Sydfynske Øhav   
 Vildtreservat


