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forbudt

Reservatgrænse

Signaturforklaring

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 bedre muligheder for gode 
naturoplevelser.

Om reservatet
Vildtreservatet omfatter de to øer Mejlø 
og Enø og et 50 meter bredt bælte af det 
omgivende vandareal. Reservatet er på 
ca. 58 ha, hvoraf ca. 33 ha er landarealer. 
Øerne er ubeboede. Reservatet har 
eksisteret siden 1978.

Landskab og naturpleje
Mejlø er en ca. 2 km lang og smal moræneø, 
hvor der i den nordvestlige ende findes 
stejle klinter på op til 14 meters højde. 
Resten af øen er lave bakker med spredte 
små vandhuller. 

Naturtyperne på øen er en blanding af 
overdrev, kratbevoksninger og strandenge. 
For at forhindre tilgroning med træer og 
buske plejes øen ved afgræsning.

Enø er en lille bakket moræneø, hvor det 
højeste punkt er ca. 9 meter. Øen er 
bevokset med træer og buske. Stranden 
er ganske smal og stenet.

Fuglene
Øerne er ynglelokaliteter for ande-, vade- og 
mågefugle. De mest almindeligt forekom-
mende arter er gravand, ederfugl, gråand, 
toppet skallesluger, stormmåge, havterne, 
strandskade, vibe, tejst og stor præstekrave. 

Reservatbestemmelser
Bekendtgørelsen har til formål at sikre 
Mejlø og Enø som yngleområde for 
vandfugle. På øerne og i et 50 meter bælte 
omkring disse er der adgangsforbud i 
perioden 1. april til 15. juli. 
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Særlig værdifuld natur

Mejlø Vildtreservat indeholder særlig 

værdifuld natur og er derfor en del af 

Natura 2000, som er et netværk af 

beskyttede naturområder i EU. 

En naturplan for området sikrer, at 

myndigheder og lodsejere drager omsorg 

for områdets naturtyper samt plante- og 

dyrearter. 

Læs mere om vildtreservater og 

Natura 2000 på www.naturstyrelsen.dk

Mejlø Vildtreservat


