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Færdsel forbudt fra 15. marts til 15. juli

Færdsel forbudt på diger og indenfor 
indhegningen

Fugletårn

Reservatgrænse

Generelle bestemmelser:
Jagt er forbudt i hele reservatet. 
Motordrevet sejlads med mere end 
10 knob er forbudt udenfor sejlrenden.

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
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.

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
Fuglereservatet Majbølle Nor blev indviet 
i 1991. Selve området opstod som følge 
af en inddæmning af Majbølle Nor i 1923. 
Den 2 kilometer lange dæmning gjorde 
det muligt at tørlægge ca. 230 ha, og det 
betød, at noret, to øer, strandenge og 
ferske enge forsvandt.

I 1985 begyndte endnu en forvandling af 
området i forbindelse med etableringen af 
motorvejstunnellen under Guldborgsund. 
For at kunne placere selve tunnelrørene 
var det nødvendigt at fjerne store 
mængder sand, ler og mudder fra bunden 
af Guldborgsund. Dette materiale blev 
placeret på markerne i det forhenværende 
Majbølle Nor.

Da markerne skulle tilbageleveres som 
landbrugsjord i 1988, havde det 
oppumpede materiale dannet tætte lag, 
som regnvandet ikke kunne trænge 
igennem. Jorden var derfor ikke egnet til 
landbrugsdrift længere. Vejdirektoratet 
overdrog derfor de berørte 34 ha til det 
daværende Storstrøms Amt. I dag ejes det 
af Naturstyrelsen.

Rastende vandfugle
I årets løb lægger mange forskellige fugle 
vejen forbi Majbølle Nor. Brushøns raster 
her efter at have fløjet fra tropisk Afrika 
til Danmark. Når de efter nogle uger har 
samlet kræfter, flyver de videre til deres 
ynglepladser i Nordeuropa.

Om vinteren tiltrækker reservatet gæs, 
ænder og sangsvaner nordfra, som 
bruger tiden i reservatet på at søge føde 
samt få mulighed for fred og hvile i den 
strenge tid. 

Fuglelivet i yngletiden
I foråret, hvor de sidste rastende vand-
fugle endnu opholder sig i Majbølle Nor, 
begynder reservatets egne fugle at ruge. 
I reservatet yngler en række forskellige 
vadefugle som vibe, strandskade, rødben, 
klyde, præstekrave og andre vandfugle 
som knopsvane, grågås, forskellige ænder, 
blishøns, rørhøns samt lille lappedykker.

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

Brushane. Illustrator: Jens Overgaard Christensen

Begrænset adgang
I vildtreservatet er der et generelt jagt-
forbud samt begrænsninger i færdsel og 
sejlads. Se kortet.

Majbølle Vildtreservat


