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Jagt på svømme- og 
vadefugle forbudt

Reservatgrænse

Signaturforklaring

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 naturinteresse-
rede kan dermed glæde sig over bedre 
muligheder for gode naturoplevelser.

Landskabet
Reservatet ligger i farvandet mellem Falster 
og Lolland og omfatter stort set den del af 
Guldborgsund, som følger Nykøbing Falster 
by. Selve Guldborgsund er et meget smalt 
og lavvandet sund, og det er kun i sejl-
renden, man finder dybder over 4 meter. 
Der findes en varieret bundvegetation i 
Guldborgsund, eksempelvis ålegræs, som 
vokser nær sejlrenden. Der har de senere 
år dog været en tendens til, at algeopblom-
stringen påvirker bundvegetationens 
vækstbetingelser negativt.

Guldborgsund Vildtreservat

Særlig værdifuld natur

Guldborgsund 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

Fuglelivet i yngletiden
Guldborgsund Vildtreservat anses for at 
være en vigtigt ynglelokalitet for rørhøg, og 
man vurderer, at der yngler ca. 3 par i 
området. Reservatet er også af stor 
betydning for havørnebestanden, idet flere 
ynglende par i nærområdet bruger 
reservatet til at søge føde i.

Rastende vandfugle
Reservatet er af national og international 
betydning for flere arter af vandfugle 
som eksempelvis knopsvane, sang-
svane, troldand, taffeland, hvinand og stor 
skallesluger. Der kan i kolde vintre 
observeres meget store flokke af blishøns 
i området.
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Begrænset adgang
Jagt på svømme- og vadefugle er forbudt i 
hele reservatet.


