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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 vand-
fugle. Ramsar-arealet i Danmark udgør 7.400 
km². 

Alle danske Ramsar-områder indgår i 
Natura 2000, som er et netværk af beskyt-
tede 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

STAVNS FJORD

KATTEGAT

ØSTERFJORD

Nordby
Hede

Besser

Øster Hedekrog Lindholm Flak

Lindholm Dyb

Lindholm SundØsterhede

Plantage

Plantage

Trekanten

Langør

Stavns

Samsø 
Flyveplads

Toftebjerg

Alstrup

Agerup

Lilleøre

Hønsepold

Albuen

Draget

Hessel-
holm

Lilleholm

Stenskov
Huse

Gammelholm

SnekkehøjKanhave Kanal

Grusgrav

Skanse

Grøn-
hoved

Natur-
skole

Havn

Skanse

Skanse

Lille Vorbjerg

Store 
Vorbjerg

Vejrø

Bosserne

Kyholm

Lindholm 

Hundsholm

Ægholm

Sværm
Yderste Holm

Kolderne

Mejlesholm

Hjortholm Karlskold

Eskeholm Ørhage

Brokold

S
Æ

LV
IG

B
E

SS
E

R
 R

E
V

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

Naturfredet område

Skov/Krat

O�entlig vej

Cykel og vandresti

Vandresti

Parkering

Teltplads

Badestrand

Opholdsareal

Færdsel forbudt

Færdsel forbudt
fra 1. april - 15. juli

Jagt, wind- og kitesurfing
samt dykning forbudt. 
Motorbådssejlads med 
mere end 5 knob forbudt

Jagt forbudt fra 1. januar - 31. august.
Jagt på ederfugle og jagt fra 
motordrevet fartøj forbudt. 
Wind- og kitesurfing samt dykning 
og motorbådssejlsads med mere
end 5 knob forbudt

Reservatgrænse

Signaturforklaring

OBS: 
Omkring øer, holme og rev i Stavns Fjord
samt omkring den del af Besser Rev, der er 
beliggende nord for Draget, er færdsel til fods
forbudt i en zone på søterritoriet 50 meter fra 
højeste, daglige vandstandslinje fra 1. april til 
15. juli.

Pas på støm og højvande ved Draget på Besser Rev.

Hunde må ikke medbringes på øer, holme og rev 
i Stavns Fjord, på den del af Besser Rev, der er 
beliggende nord for Draget, samt på Bosserne
og Lindholm.
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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.

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 hoved-
parten af strandenge og øer med naturlig vege-
tation kun påvirket af græsning og naturpleje. 
Fredningen sikrer samtidig offentlighedens 
adgang til området. 

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 

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 Kanhave-
kanal bygget og var på det tidspunkt 1 m dyb, 
1 1 m bred og 1 km lang. Fra den store nordiske 
krig og englandskrigene kan bl.a. opleves skanser 
og bygningsrester rundt i området.

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 skalle-
sluger, grågås, gråand, gravand, skeand, knop-
svane, sildemåge, svartbag og fjordterne. 

Desuden ruger flere vadefugle, b.la. strandskade, 
rødben og klyde. Skarv yngler på Yderste Holm 
og Kollerne og i 2011 var der 3.049 reder og var 
således klart den største skarvkoloni i Danmark.  

Stavns Fjord er rasteplads for mange arter af 
vandfugle. I størst tal ses pibeand, gråand, 
hvinand og krikand. Om sommeren er fjorden 
fældningslokalitet for knopsvane. Under forårs-
trækket raster foruden ænder og vadefugle 
desuden knortegås og grågås.

Bosserne er yngle- og hvileplads for en bestand 
af spættet sæl på ca. 150 dyr. Enkelte gråsæler 
besøger undertiden Bosserne.

Begrænset adgang
I private skove og på udyrkede arealer er der kun 
adgang om dagen. I private skove, på udyrkede 
arealer og strandbredder må man ikke opholde 
sig inden for en afstand af 150 m fra beboelses-
bygninger. Undgå færdsel på strandengene i fug-
lenes yngletid jf. også reservatbestemmelserne.

Teltslagning og båltænding er ikke tilladt. Tobaks-
rygning er ikke tilladt i skov og på hede fra 1. marts 
til 31. oktober.

Jagt, sejlads og dykning er forbudt i visse 
områder. Se kortet. 

Samsø Kommune

Stavns Fjord 
 Vildtreservat 


