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Jagt forbudt. 
På og fra reservatets 
landarealer m.m. er jagt tillladt
efter nærmere aftale.

Færdsel forbudt i perioden 
1. april til 15. juli.

Reservatgrænse

Generelle bestemmelser:
Wind- og kitesurfing er forbudt.
Motorbådssejlads med højere hastighed end 
5 knob er forbudt.
Sejlads med udlejningsfartøjer er forbudt.

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Særlig værdifuld natur

Tissø Vildtreservat indeholder særlig 

værdifuld natur og er derfor en del af 

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 vildtreservater og Natura 

2000 på www.naturstyrelsen.dk

Landskabet
Tissø er med et areal på ca. 12,3 km2 
Danmarks fjerdestørste sø. Søen er 
karakteriseret af store vandstands-
svingninger. På østsiden findes tørre 
overdrevsskrænter med en interessant 
plantevækst. Her ligger tillige en lille 
løvskov kaldet Klinte-skoven. Langs 
østsiden af Tissø, fra Lille Fuglede i nord til 
Sæby Kirke i syd, er en smal landbræmme 
mellem landevejen og søen fredet. 
Herfra fortsætter det fredede område 
langs søens sydside til Hallenslev. Formålet 
med landskabsfredningen fra 1956 er dels 
at sikre udsigten, dels hensynet til plante-
livet.

Fuglene
Tissø er et vigtigt rasteområde for vand-
fugle. Her ses bl.a. toppet lappedykker, 
stor skallesluger, forskellige svømme- og 
dykænder, grågås, sædgås, canadagås, 
knopsvane, sangsvane, pibesvane og 
blishøne. Strandenge, rørskove og de 
etablerede ynglefugleøer i sydenden af 
reservatet er desuden levested for 
ynglende fugle for eksempel klyde, dværg-
terne, hættemåge, rørspurv, rørsanger og 
rørhøg. Desuden kan der ses rørdrum, 
skægmejse, pungmejse og græshoppe-
sanger.

Vildtreservat
Reservatordningen omfatter bestemmel-
ser for jagt og færdsel. Reservatet dækker 
i alt 670 ha, heraf 60 ha landarealer.

Jagt på vandfugle er som hovedregel 
forbudt. Jagtberettigede kan dog efter 
aftale udøve jagt på vandfugle fra 
skydeskjul langs søkanten samt på og 
fra reservatets landarealer i perioden 
1. september til 31. december.

Færdsel er af hensyn til ynglende fugle 
forbudt fra 1. april til 15. juli på landareal-
erne fra Klinteskovens sydkant til reserva-
tets sydvest-skel samt på vandarealet ud 
for disse arealer i en afstand af 100 m fra 
søbredden. Brætsejlads, motorbådssejlads 
med højere hastighed end 5 knob samt 
sejlads med udlejningsfartøjer er forbudt. 

I Klinteskoven opfordres til at færdsel kun 
foregår på anlagte stier. I øvrigt henvises til 
naturbeskyttelseslovens regler for færdsel 
i private skove.

Hele Tissø. Af hensyn til dyrelivet må 
almenheden ikke sejle eller færdes i 
rørskovene eller på den del af søen, som 
ligger indenfor 100 meter fra rørskovene 
eller søbredden. Sejlads med sejl eller 
motor må kun ske med tilladelse fra 
Kalundborg Kommune. Isbådssejlads Stor skallesluger
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er dog tilladt uden for vildtreservatet og 
uden for 100 meter zonen. Kørsel med 
motorkøretøjer på isbelagte dele af søen 
er ikke tilladt. Erhvervsmæssig udlejning af 
kanoer m.v. er ikke tilladt. Ruser skal være 
forsynet med odder-riste.
 

Tissø Vildtreservat


