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Danmark er et vigtigt knudepunkt på
trækvejene for millioner af svaner, gæs,
ænder og vadefugle. For at beskytte
vandfuglene 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 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 naturinteresserede kan dermed glæde sig over bedre
muligheder for gode naturoplevelser.

Bynært vildtreservat
Amager Vildtreservat er helt specielt, idet
ingen andre reservater i Danmark ligger
så bynært. Reservatet består af landarealerne Kalvebod Fælled, Kofoeds Enge
og Aflandshage og af søterritoriet fra
Sjællandsbroen til Dragør.
Fuglene
På søterritoriet overvintrer mange
forskellige fuglearter. Særlig knopsvane,
skarv, stor skallesluger og troldand er
talrige i reservatet om vinteren. For at give
fuglene mulighed for at yngle, hvile og
søge føde er den offentlige brug af
området begrænset. Læs nærmere
nedenfor.
Jagt
Jagt er forbudt på Kalvebod Fælled og
Aflandshage. Desuden er der jagtforbud
på visse dele af søterritoriet.

Stor skallesluger

Færdselsforbud
Der er adgangsforbud ved og i Klydesø og
på Aflandshage hele året. Ved Aflandshage
gælder forbuddet 50 m ud fra kysten.
På Kofoeds Enge og på sandøer og sandrevler ud for Aflandshage og Kofoeds
Enge er der adgangsforbud i fuglenes
yngletid fra 1. april til 15. juli. Adgangsforbuddet gælder ligeledes 50 m ud fra
kysten her.
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Signaturforklaring
Færdsel forbudt
Færdsel fra 1. april til 15. juli forbudt
Sejlads udenfor sejlrender fra
1. november til 31. marts forbudt
Sejlads med motor udenfor sejlrender forbudt
Motordrevet sejlads med mere end 5 knob forbudt

Scan koden til
reservatbekendtgørelsen

Robane (undtaget fra forbuddet mod sejlads
udenfor sejlrender)
Reservatgrænse
Her er du

Sejladsbegrænsninger
I Kalveboderne må man med motordrevet
fartøj maks. sejle 5 knob og kun i sejlrender. Undtaget fra forbuddet mod
sejlads uden for sejlrender er rosport og
sejlads uden motor i perioden 1. april
til 31. oktober samt sejlads i forbindelse
med fiskeri med garn og ruser.
Wind- og kitesurfing
Wind- og kitesurfing er forbudt fra
1. november til 31. marts. I en afstand af
200 m fra kysten langs Aflandshage og
Kofoeds Enge er wind- og kitesurfing
ydermere forbudt fra 1. april til 15. juli.
Kun to zoner ved Sydvestpynten og ved
Hvidovre Havn er undtaget fra disse
forbud.

Særlig værdifuld natur
Amager 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.

Naturpark Amager
Hele Amager Vildtreservat indgår i
Naturpark Amager, der består af alle
offentligt ejede naturarealer på det
vestlige og sydlige Amager. Naturparken
består af mange forskellige naturtyper,
hvor man på tværs af ejendomsskel
arbejder på at forbedre naturbeskyttelse
i sammenhæng med benyttelsen af
naturen.

Læs mere om vildtreservater og Natura
2000 på www.naturstyrelsen.dk
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