
Netværk for ynglende og trækkende 
vandfugle i Danmark
Danmark er et vigtigt knudepunkt på 

trækvejene for millioner af svaner, gæs, 

ænder og vadefugle. For at yde vand-

fuglene beskyttelse imod jagt og anden 

forstyrrelse 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 herudover fugle og 

sæler fred i yngletiden.

Reservaterne får fuglene til at opholde sig 

her i længere tid på deres vej syd- eller 

nordpå. Det betyder samtidig, at både 

jægere og andre naturinteresserede kan 

glæde sig over forbedrede muligheder for 

gode naturoplevelser.

Om reservatet
Gamborg Vildtreservat er oprettet i 1940 

og er dermed et af Danmarks ældste 

fungerende vildtreservater. Reservatet 

omfatter i alt ca. 130 ha. Heraf er ca. 64 

ha landarealer, mens resten udgøres af 

vandarealer i Gamborg Fjord og søen i 

det inddæmmede område. Vandet i 

inddæmningen er svagt brakvand, idet 

saltvand kan trænge ind gennem slusen 

ved Aborg. Der tilføres ferskvand fra Viby 

Å i inddæmningens østlige del. 

Omkring inddæmningen findes udstrakte 

rørskove med spredte buske samt 

engarealer, marker og levende hegn. 

Inddæmningen og landarealer omfattet 

af reservatet er i privat eje.

Fuglene
Reservatet fungerer som yngleområde 

for bl.a. følgende arter af vandfugle: 

Gråand, krikand, skeand, gravand, taffe-

land, troldand, grågås og toppet lappe-

dykker. Reservatet er rasteplads for en 

række andefugle så som gråand, krikand, 

grågås, blishøns og forskellige arter af 

dykænder. 

Reservatbestemmelser
På vandflader i inddæmningen er al jagt 

forbudt. I en 100 meter bred zone 

omkring inddæmningen er det forbudt at 

jage eller forjage svømme- og vadefugle. 

Reservatet er oprettet ved bekendt-

gørelse af 22. juli 1940 fra Ministeriet for 

Landbrug og Fiskeri om fredning af 

fuglelivet på Gamborg Inddæmning, 

Gamborg Sogn, Odense Amt og 

omliggende arealer. 

Krikand yngler i Gamborg Vildtreservat

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 myn-

digheder 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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