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Færdsel forbudt fra 1. marts til 15. juli

Jagt forbudt
Motordrevet sejlads med højere 
hastighed end 8 knob forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Reservatgrænse

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 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
Rågø ligger i Smålandsfarvandet ca. 2 
kilometer nord for Lolland. Tidligere blev 
det meste af Rågø drevet som landbrug. 
Landbrugsdriften ophørte imidlertid i 
1990. Omkring 1920 var der 30 beboere 
på øen, og der var også en skole indtil 
omkring 1960. I dag er der ikke fast-
boende på øen, og alle bygningerne er 
revet ned.

Der er en bestand på ca. 100 stk. dåvildt 
på Rågø, som er med til at pleje naturen.

Rågø ejes af Aage V Jensen Naturfond, 
som har tilplantet 30 ha af øen med 
naturligt hjemmehørende buske og træer. 
Resten af øen afgræsses for at forbedre 
raste- og ynglemulighederne for vand-
fugle. Nordvest for Rågø ligger Rågø Kalv 
og Rågø Sand, der også ejes af Aage V 
Jensen Naturfond.

Rastende  og ynglende vandfugle
Det lavvandede brakvandsområde med 
spredte holme, småøer og grunde er et 
vigtigt yngle- og rasteområde for vand-
fugle. 

Området vurderes at være af international 
betydning som yngleområde for klyde og 
flere ternearter og som rasteområde for 
knopsvane, sangsvane, hvinand, toppet 
skallesluger, stor skallesluger og blishøns. 
Andre fugle raster dog også i området, 
bl.a. er det velbesøgt af ederfugl, flere 
ande- og gåsearter samt almindelig ryle.

De mindre øer Rågø Kalv og Rågø Sand 
udgør gode ynglelokaliteter for ederfugl, 
svartbag, sølvmåge, strandskade, klyde, 
knopsvane, hav- og dværgterne.

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
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Begrænset adgang
I perioden 1. marts til 15. juli er der forbud 
mod al færdsel på Rågø Kalv og Rågø 
Sand samt i en 50 meter zone omkring 
øerne. Der er forbud mod jagt, sejlads 
samt wind- og kitesurfing i hele reservatet.

Rågø Vildtreservat


