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Færdsel forbudt fra 15. marts til 15. juli

Motordrevet sejlads med mere end 
8 knob udenfor sejlrender samt 
wind- og kitesurfing fra 1. oktober 
til 1. marts forbudt

Særlige regler for færdsel mv. 
(se bekendtgørelsens tekst)

Jagt forbudt. På landarealer er
jagt på vandfugle forbudt

Jagt fra ikke opankret fartøj og jagt
fra motordrevet fartøj forbudt

Jagt fra motordrevet fartøj forbudt

Færdsel på stien tilladt hele året

Reservatgrænse

Signaturforklaring
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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 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 bedre muligheder for gode 
naturoplevelser.

Landskabet
Nakskov Vildtreservat består af et lav-
vandet fjordområde. Vandybden er i 
store dele af fjordområdet kun 1 – 2 meter 
bortset fra de steder, hvor sejlrenden til 
erhvervs- og fritidssejlads løber. Fjorden af-
skæres fra Langelandsbæltet af den lange 
landtange Albuen. I fjordområdet findes 10 
øer, hvoraf Enehøje, Vejlø og Slotø er de 
største.

Rastende vandfugle
De største koncentrationer af rastende 
vandfugle i reservatet findes i området 
omkring Bogø Vig og i den ældste del af 
reservatet, Nakskov Indre Fjord. I disse Ederfugl. Illustrator: Jens Overgaard Christensen

områder raster især store flokke af knop-
svaner, forskellige andearter, grågæs og 
almindelig ryle.

Fuglelivet i yngletiden
Reservatets ynglefugle holder primært til 
på øer og holme i fjorden samt på Albuen, 
som er en yndet ynglelokalitet for hæt-
temåge, splitterne, havterne og enkelte 
dværgterner. Den mest markante 
ynglefugl i Nakskov Vildtreservat er 
knopsvanen, som i store tal holder til i 
reservatet i yngletiden. Ederfuglen er 
også en talrig ynglefugl i området. På 
Rommerholm øst for Enehøje findes en 
skarvkoloni.

Begrænset adgang
I perioden 15. marts til 15. juli er al færdsel 
forbudt på dele af Albuen, Enehøje, 
Rommerholm, Dueholm og Smedeholm. 
Jagt er forbudt eller reguleret i hele 
vildtreservatet.

Nakskov Vildtreservat


