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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.

Alleshave Bugt er en lavvandet vig i Sejerø 
Bugtens sydlige del. Alleshave Bugt har 
sammenhæng med de fredede sø- og 
landarealer Saltbæk Vig.

Vildtreservat
Miljøministeriet har med virkning fra den 
1. oktober 1993 besluttet at indføre en 
reservatordning for Alleshave Bugt. 
Reservatet udgør næsten 5 km2 sammen 
med den ca. 14 km2 store sø Saltbæk Vig 
og de ca. 12 km2 landarealer er der skabt 
et stort biologisk sammenhængende 
område med reservatlignende status. Der 
er ikke offentlig adgang til Saltbæk Vig og 
de omkringliggende landarealer.

Fuglelivet 
Alleshave Bugt er et lavvandet område, 
som på alle årstider tiltrækker store 
mængder af ænder og vadefugle. 
Fuglene veksler under fødesøgningen 
dagligt mellem bugten og Saltbæk Vig. 
Af ænder er der observeret flest grå-, 

pibe- og hvinænder, mens hjejle og 
almindelig ryle er de mest talrige vade-
fugle. Derudover kan man se klyde, 
rødben, stor regnspove, krikand m.fl.

Reservatbestemmelser
Der er forbud mod jagt i Alleshave Bugt 
fra det nordligste punkt på kysten ved 
Nørrehoved og videre langs kysten til 
pumpekanalen ved Lille Vrøj. Det er ikke 
tilladt at udlægge lokkefugle eller 
medbringe ladt skydevåben indenfor 
reservatet. Se kortet. 

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
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