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Reservatgrænse

Signaturforklaring

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

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. 

Reservaterne får fuglene til at opholde 
sig her i længere tid på deres vej syd- 
eller nordpå. Jægere og andre natur-

interesserede kan dermed glæde sig over 
bedre muligheder for gode naturoplevelser.

Reservatet og landskabsdannelse
Mågeøerne Vildreservat er oprettet 
i 1984. Reservatet omfatter Måge-
øerne ud for Bogense, Drætlingen 
og øerne ved Drættegrund samt en 
zone på 50 meter af søterritoriet 
omkring øerne. 

Kysten ved Bogense er meget dynamisk 
med konstant erosion og nye land-

Mågeøerne Vildtreservat

Fuglene
På øerne yngler der en række almindelige 
kystfugle som fx knop svane, ederfugl, 
måger, havterne, klyde og strandskade. 
I 1985 ynglede der for første gang jord-
rugende skarv på Mågeøerne. Der har i 
perioder ynglet op mod 1.800 par skarver 
på øen. De senere år har antallet af 
ynglende skarv på Mågeøerne været 
faldende. 

Reservatbestemmelser
På øerne og i en zone på 50 meter 
søværts øerne er der forbud mod færdsel 
i perioden 1. marts til 31. august. 

dannelser. Eroderet materiale fra bl.a. 
Æbelø aflejres langs kysten mod Bogense. 
Antallet, størrelsen og formerne på øerne 
ændrer sig derfor konstant. 
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Havterne Skarver




