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Danmark er et vigtigt knudepunkt på 

trækvejene for millioner af svaner, gæs, 

ænder og vadefugle. For at beskytte 

vandfuglene imod jagt og anden forstyr-

relse under deres ophold i Danmark er 

der etableret et netværk af natur- og 

vildtreservater. Her har fuglene fred til at 

raste og søge føde. En række reservater 

sikrer også fugle og sæler fred i yngle-

tiden. 

Reservaterne får fuglene til at opholde 

sig her i længere tid på deres vej 

syd- eller nordpå. Jægere og andre 

naturinteresserede kan dermed glæde 

sig over bedre muligheder for gode 

naturoplevelser. 

Om reservatet 
Vejle Inderfjord Vildtreservat blev oprettet 

i 1940. Reservatet omfatter den inderste 

del af Vejle Fjord fra en nord-syd gående 

linje ved Ibæk.  Reservatet omfatter også 

havnearealerne og en del af Vejle Å. 

Reservatet udgør i alt 682 hektar. 

Inderfjorden har stor rekreativ betydning 

og er det naturlige mål for forskellige 

friluftsinteresser. Vejle Lystbådehavn 

medfører naturligvis en del trafik af 

lystbåde i fjorden.

Baggrunden for oprettelsen af et vildt-

reservat i bunden af Kolding Fjord er 

et ønske om at undgå jagtudøvelse i et 

bynært område, hvor der foregår en del 

andre rekreative aktiviteter. 

Fuglene
Reservatet har status som raste- og 

fødesøgningsområde for vandfugle, men 

har ingen betydning som yngleområde. 

Der raster og overvintrer en del ande-

fugle. De mest almindelige arter er 

gråand, gravand, troldand, taffeland, 

hvinand, blishøne og knopsvane.

Reservatbestemmelser
I hele reservatet er det forbudt at udøve 

jagt eller på anden måde at ombringe, 

indfange og forjage fugle.
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