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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 glæde sig over bedre muligheder 
for gode naturoplevelser.

Landskabet
Tårs Vig er sammen med Sakskøbing 
Fjord en del af et stort lavvandet brak-
vandsområde, hvor vanddybden ofte er 
under 2 meter. Visse steder opstår der 
tørlagte vadeflader, når det er lavvande. 
Landarealerne, som omgiver vildt-
reservatet, er en sammensætning af 
inddigede områder, skov og strandenge. 

Området Fladet er en vig, som er blevet 
afskåret fra havet af et dige. Fladet består 
blandt andet af mosearealer, tagrørs-
bevoksninger, eng samt krat og hegn.

I reservatet ligger også øen Vigsø, som er 
ca. 14 ha stor og ubeboet.

Rastende vandfugle
Tårs Vig er et vigtigt rasteområde for flere 
vandfuglearter. Området er bl.a. af stor 
betydning for knopsvane, grågås, toppet 
skallesluger, stor skallesluger og blishøns. 
Særligt bramgæs kan opleves i flokke på 
flere tusinde.

Derudover kan også gråænder, krikænder, 
pibeænder, skeænder, spidsænder og 
knarænder opleves i store flokke i 
området.

Fuglelivet i yngletiden
Vigsø og Fladet er vigtige ynglelokaliteter 
for især grågås, gråand, krikand, skeand, 
ederfugl, toppet skallesluger, strandskade, 
havterne, knopsvane, klyde, dværgterne 
samt storm- og sølvmåge.

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 al færdsel 
forbudt på Vigsø. Jagt fra motordrevet 
fartøj er forbudt i hele reservatet. Se kortet 
for øvrige begrænsninger i jagt, færdsel 
og sejlads.
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