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Færdsel forbudt fra 
1. april til 15. juli

Reservatgrænse

Signaturforklaring

Generelle bestemmelser:
Det er i hele reservatet forbudt at 
udøve jagt eller på anden måde 
bevidst forstyrre pattedyr og fugle. 

Sejlads med motor eller sejl, herunder 
wind- og kitesurfing, er forbudt 
indenfor reservatets grænse.

Færdsel er forbudt fra 1. april til og 
med 15. juli udenfor anlagte stier.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af vandfugle som 
svaner, gæs, ænder og vadefugle. For at 
beskytte disse mod jagt og anden forstyr-
relse under deres ophold i Danmark er der 
etableret et netværk af reservater hvor 
fuglene har fred til at raste og søge føde. 
En række reservater sikrer også sæler og 
fugle fred i yngletiden. 

Reservaterne får fuglene til at opholde sig 
her i længere tid på deres vej syd- eller 
nordpå. Udover at give fuglene bedre 
overlevelsesmuligheder, kan jægere og 
andre naturinteresserede også glæde sig 
over bedre muligheder for gode naturop-
levelser.

Lavt vand og huller 
Horsens Nørrestrand er ca. 300 ha, hvoraf 
de 220 ha er på søterritoriet. Vanddybden 
er næsten overalt under 1 ,5 m og mange 
steder blot 20-30 cm. Dette giver gode 
muligheder for vandfugle for at æde 

under deres rast. I tiden omkring sten-
alderen, hvor området var åben havbugt, 
aflejredes mange østersskaller. Til brug 
som tilskudsfoder til høns, var her i 
perioden 1948-68 omfattende gravning 
efter disse skaller, hvad huller og sejl-
render vidner om. Langs kysten og på 
holme findes en kraftig bevoksning af 
tagrør og andre sumpplanter, der 
giver fuglene gode muligheder for 
redeskjul.

Fuglene i reservatet 
På grund af beliggenheden har vandet 
i Horsens Nørrestrand karakter af 
ferskvand. Området er dog, i lighed med 
Horsens Fjord, en del af søterritoriet. 

Reservatet har betydning for et stort antal 
af rastende svømmefugle. Mest talrige er 
grågås, gråand, krikand, troldand, taffeland, 
pibeand og gravand samt toppet lappe-
dykker og blishøne. Som noget specielt for 
området ses alle tre arter af skallesluger; 
stor-, toppet- og lille skallesluger. Især lille 
skallesluger er en specialitet for området.

Af ynglefugle ses især gråand, toppet 
lappedykker, blishøne og grønbenet 
rørhøne, men også rørhøg og skægmejse 
er forekommende ynglefugle. Vandriksen 
er også til stede som ynglefugl, den ses 

dog sjældent, men dens kald, der kan 
minde om et grisehyl, kan høres i området.

Begrænset adgang 
Af hensyn til ynglefugle i området må man 
i perioden 1. april til 15. juli kun færdes på 
de anlagte stier. Hunde skal året rundt 
føres i snor. Vær også opmærksom på den 
ikke ubetydelige forstyrrelse kajakker kan 
forårsage. I en separat folder om Horsens 
Nørrestrand, som Horsens kommune 
har udgivet, kan du læse mere om de i 
reservatet forekommende fugle og 
adgangsforhold.
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Gråænder

Horsens Nørrestrand   
 Vildtreservat


