
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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Reservatet og landskabet
Vildtreservat blev oprettet i 1964. 

Reservatet omfatter 201 ha søterritorium 

og 87 ha landarealer, i alt 288 ha. Noret 

er beliggende i et kuperet landbrugs-

terræn, som er brudt af levende hegn og 

krat. Langs kysterne findes strandengs-

arealer og bræmmer af tagrør i 

varierende bredde. På Norets nordside 

findes et stort sommerhusområde. Langs 

med Lillebæltskysten ligger i sommer-

månederne mange lystbåde for svaj. 

Dette medfører naturligt en del aktivitet 

omkring reservatet. Udenfor reservatet 

går et stiforløb rundt om reservatet.

Fuglelivet
Hejlsminde Nor er et af Lillebælt- 

områdets vigtigste lokaliteter for vand-

fugle. På strandengene og i rørskovene 

yngler således arter som gråand, gravand, 

troldand, toppet skallesluger, knopsvane, 

strandskade, rødben, stor præstekrave, 

blishøne og grønbenet rørhøne. 

Reservatet er en betydningsfuld raste-

plads for svømme- og dykænder. I størst 

antal ses af svømmeænder: gråand, 

krikand, pibeand og gravand, mens det 

for dykændernes vedkommende er: 

taffeland, troldand, bjergand, hvinand og 

toppet skallesluger. Herudover er der 

mange rastende grågæs både forår og 

efterår.

Reservatbestemmelser
I vildtreservatet er det forbudt at udøve 

jagt på eller på anden måde at ombringe, 

indfange eller forjage svømme- og vade-

fugle. På reservatets vandområde er færd-

sel med ladt skydevåben forbudt.

I Hejlsminde Nor er al sejlads, herunder 

wind- og kitesurfing, jetski, vandscooter 

og lign. forbudt, med mindre der fore-

ligger en særlig tilladelse. Både med 

tilladelse er forsynet med nummer.

Sejlads i den del af reservatet, der ligger 

udenfor Hejlsminde Nor, er kun tilladt 

med en maksimal hastighed på 5 knob.
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