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Færdsel forbudt
fra 1. april til 15. juli

Jagt på søterritoriet forbudt
Jagt på vandfugle på landarealer forbudt
Motordrevet sejlads med mere end 6 knob forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt fra
1. september til 30. april

Jagt fra motordrevet 
fartøj forbudt

Reservatgrænse

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Særlig værdifuld natur

Fanefjord-Grønsund Vildtreservat 
indeholder særlig værdifuld natur og er 
derfor en del af Natura 2000, som er et 
netværk af beskyttede naturområder i EU. 
En naturplan for området sikrer, at 
myndigheder og lodsejere drager omsorg 
for områdets naturtyper 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.

Reservaterne får fuglene til at opholde sig 
her i længere tid på deres vej syd- eller 
nordpå. Jægere og andre naturinteresse-

rede kan dermed glæde sig over bedre 
muligheder for gode naturoplevelser.

Landskabet
Landskabet omkring Fanefjord-Grønsund 
består af kyster med strandenge, rør-
sumpe og lavvandede vige. Farvandene 
er gode biotoper for ålegræs, og på mere 
stenede dele af bunden trives en rig 
rødalgeflora. Den mest markante del af 
reservatet består af selve Fanefjord med 
den lille ø Malurtholm.

Rastende vandfugle
I selve Fanefjord raster forskellige svøm-
meænder, som eksempelvis gråand, 
krikand og pibeand samt dykænder som 
troldand og hvinand. Derudover bliver 
området også gæstet at knopsvaner og 
blishøns, og områdets enge er velbesøgt 
af viber om efteråret.

Fuglelivet i yngletiden 
På øen Malurtholm yngler op mod 400 
par skarver. Engene omkring Fanefjord 
tiltrækker ynglende grågås, gravand, 
troldand, toppet skallesluger, blishøns, 
vibe, rødben og somme tider stormmåge.Pibeand, han. Illustrator: Jens Overgaard Christensen

Begrænset adgang
I perioden 1. april til 15. juli er al færdsel 
forbudt på Malurtholm. Der er begræns-
ninger i jagt, sejlads og wind- og kite-
surfing. Se kortet.

Fanefjord-Grønsund    
 Vildtreservat


