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Landskab
Stavns Fjord danner overgangen mellem Samsøs
nordlige og sydlige del. Fjorden kan betegnes
som et druknet morænelandskab, hvor de højeste
partier i dag fremtræder som mindre, kuperede
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Fugle og sæler i stor stil
Stavns Fjord området har international betydning
for ynglende og rastende vandfugle. Reservatets
øer udgør tilsammen en af landets vigtigste
ynglelokaliteter for ederfugl med over 1.000 par.
Af andre ynglefugle kan nævnes toppet skallesluger, grågås, gråand, gravand, skeand, knopsvane, sildemåge, svartbag og fjordterne.
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Fredning
Den lavvandede Stavns Fjord er karakteriseret
ved de mange græs- og kratklædte holme. I 1981
blev 1.525 ha land fredet for at bevare områdets
særprægede landskab samt plante- og dyrelivet
i dets daværende tilstand. I dag henligger hovedparten af strandenge og øer med naturlig vegetation kun påvirket af græsning og naturpleje.
Fredningen sikrer samtidig offentlighedens
adgang til området.

STAVNS FJORD

Ægholm

Snekkehøj

øer og holme omgivet af rev og et stenet forland.
Fjorden er overvejende lavvandet, bortset fra en
dyb rende, og er derfor vanskelig at sejle i.
Tidlig menneskelig aktivitet
En række bopladser i området fra ca. 4.000 år før
vor tidsregning er den første kendte bebyggelse
på Samsø. I vikingetiden ca. år 750 blev Kanhavekanal bygget og var på det tidspunkt 1 m dyb,
11 m bred og 1 km lang. Fra den store nordiske
krig og englandskrigene kan bl.a. opleves skanser
og bygningsrester rundt i området.

Sejlads og færdsel
forbudt på Bosserne
1. april - 30. september

Teltplads
Badestrand

Hesselholm

Stavns Fjord Vildtreservat er oprettet i 1926.
Reservatet omfatter Stavns Fjord, øerne Lindholm
og Bosserne samt farvandsområdet øst for
fjorden. I reservatet er der begrænset færdsel
og jagt i visse områder.
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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 naturplan 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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Bosserne er yngle- og hvileplads
af spættet sæl på ca. 150 dyr. Enkelte gråsæler
besøger undertiden Bosserne.
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