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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.

Rastende vandfugle
Området er, bl.a. på grund af sit lave
vand, et populært rasteområde for store
antal af canadagæs, gråænder, krikænder,
hvinænder samt stor skallesluger og
toppet skallesluger. Reservatet er af
international betydning som rasteområde
for store flokke af knopsvaner, sangsvaner,
sædgæs, troldænder og blishøns.

Landskabet
Dybsø Fjord Vildtreservat er et sammenhængende lavvandet fjordområde, som
afskærmes mod Smålandsfarvandet af
øerne Dybsø og Enø. På Enø ligger et
fredet strandengs- og overdrevsområde.
Dybsø, som ejes af staten, rummer
strandenge og rørsumpe.

Fuglelivet i yngletiden
I Dybsø Fjord Vildtreservat yngler flere
forskellige ande- og vadefugle, og området
er af international betydning som ynglelokalitet for klyde og flere ternearter.
I reservatet yngler også gråand, skeand,
spidsand, taffeland, knopsvane, toppet
lappedykker og blishøne.

Begrænset adgang
I perioden 1. april til 15. juli er al færdsel
forbudt på dele af Enø Overdrev, den
nordøstlige del af Dybsø samt Skakholm
og Kyholm. Jagt er forbudt eller reguleret
i hele reservatet. Vær opmærksom på, at
motorbådsjagt er forbudt i de dele af
Karrebæk og Dybsø Fjord, der ikke er
omfattet af reservatet.
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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 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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Signaturforklaring
Færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli
Jagt og færdsel forbudt,
gennemsejling fra Vasen til
Karlsgab dog tillladt
Wind- og kitesurfing tillladt fra
1. maj til 31. august i Krageholms
Strøm nord for linien

Jagt fra ikke opankret
fartøj forbudt
Jagt forbudt på søterritoriet
Jagt på vandfugle forbudt på
landarealer
Reservatgrænse

Generelle bestemmelser:
Wind- og kitesurfing samt motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob
er forbudt, hvor andet ikke er angivet.
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