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Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af svaner, gæs, 
ænder og vadefugle. For at beskytte vand- 
fuglene imod jagt og anden forstyrrelse 
under deres ophold i Danmark er der 
etableret et netværk af natur- og vildt-
reservater. Her har fuglene fred til at raste 
og søge føde. En række reservater sikrer 
også fugle og sæler fred i yngletiden. 

Reservatet og landskabet
Aage V. Jensen Naturfond købte i 2011 
Gyldensteen Inddæmmede Strand og 
Langø. Formålet med erhvervelsen var 
bl.a. naturgenopretning, naturviden-
skabelig forskning og formidling. 

Historien
Gyldensteen Inddæmmede Strand var 
tidligere én af flere lavvandede fjordarme 
på Nordfyn. I 1871 blev fjorden ved 
Gyldensteen inddæmmet og afvandet, 
fordi man ønskede at indvinde landbrugs-
jord. Der gik dog mange år, før det blev 
muligt at dyrke jorden. Det skyldtes, at den 
inddæmmede fjordbund satte sig, havet 
gennembrød digerne og det inddæm-
mede areal tit blev oversvømmet. I den 
periode blev området brugt til græsning 
og høslæt. Det var først i 1960’erne, da 
man fik effektive pumper, at det lykkedes 
at afvande området, så det kunne bruges 
til intensivt landbrug. 

Naturgenopretning
I 2014 blev digerne mellem Store Stegø, 
Lindholm og Langø fjernet. På den måde 
er ca. 209 ha i den vestlige del af ind-
dæmningen igen blevet til hav i form af 
en lavvandet kystlagune. I den genskabte 
kystlagune er der etableret 13 øer. På den 
østlige del af inddæmningen er der skabt 
en ferskvandssø kaldet Engsøen.  

Vildtreservat
Normalt er søterritoriet omfattet af retten 
til fri færdsel og jagt. For at sikre de natur-
værdier, der er skabt ved naturgenopret-
ningen, og for at sikre naturvidenskabelige 
formål, er der oprettet et vildtreservat i 
den gendannede kystlagune. Der er færd-
selsforbud i reservatet, men i forbindelse 
med naturgenopretningen er der anlagt 
stier og andre publikumsfaciliteter i 
området omkring reservatet. Der er 
bygget nye diger mod vest og syd for at 
sikre Bogense mod oversvømmelse.

Gyldensteen Strand Vildtreservat er 
oprettet i 2014. Reservatet omfatter ca. 
228 ha. Heraf er ca. 209 ha søterritorie og 
ca. 19 ha landarealer. 

Fuglene
Der, hvor der før var intensivt drevet 
landbrugsjord, er der nu en lavvandet 
kystlagune, hvor tidevandet sørger for 
vandudskiftning. I området omkring 
kystlagunen er der strandenge, ferske 
enge og en ferskvandssø. Det giver gode 

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

livsbetingelser for masser af fugle. Øerne 
i kystlagunen er vigtige og uforstyrrede 
yngle- og rasteområder for kystfugle. Det 
lave vand i kystlagunen er et værdifuldt 
fødesøgnings- og rasteområde for en lang 
række arter af ænder, gæs og vadefugle. 

Udviklingen af naturen i området vil blive 
fulgt og dokumenteret gennem over-
vågning og videnskabelige undersøgelser.

Reservatbestemmelser
For at beskytte dyrelivet, og især fuglene, 
er der forbud mod færdsel, sejlads og 
jagt i den nye fjordarm, og på nogle af de 
arealer, der ligger op til fjordarmen. Ud 
mod Lillebælt afgrænses reservatet af den 
tidligere kystlinje (diger) fra Store Stegø, 
nord om Lindholm og til Langø. Mod vest 
og syd er færdsel på de nye diger ikke 
tilladt, fordi færdsel på diget forstyrrer de 
fugle, der yngler, raster eller søger føde 
uden for diget. Fuglelivet og landskabet 
kan nydes fra Langø, det østlige dige og 
fra stierne og publikumsfaciliteter i 
området.
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