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Hav indenfor vildtreservatet

Færdsel  forbudt fra 1. april til 15. juli 

Færdsel  forbudt

Færdsel med hund forbudt
fra 1. april til 15. juli

Jagt fra motordrevet fartøj forbudt.
Motordrevet sejlads med mere 
end 5 knob forbudt

Jagt forbudt. 
Motordrevet sejlads med mere 
end 5 knob forbudt

Reservatgrænse
Windsurfing, kitesurfing og
andre former for brætsejlads
er forbudt i hele reservatet 

Signaturforklaring

Miljø- og Fødevareministeriet

www.naturstyrelsen.dk

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. 

Landskabet
Holsteinborg Nor er et lavvandet farvand, 
som afgrænses mod Smålandsfarvandet 
af Glænø, Glænø Stenfed og Glænø 
Østerfed. Noret har forbindelse med 

Smålandsfarvandet gennem to smalle løb 
mellem henholdsvis Østerfed og Bisserup 
Havn og mellem Østerfed og Stenfed. 
Feddene forandres imidlertid til stadighed 
som følge af materialevandringer fra vest 
mod øst. Vest for Holsteinborg Nor ligger 
et af landets ældste vildtreservater, 
Basnæs Nor Vildtreservat. Norene deles af 
vejdæmningen til Glænø. Store dele af 
Holsteinborg Nor tørlægges i perioder, og 
på de blotlagte flader af sand og mudder 
er der en stor produktion af fødeemner for 
fugle.

Fuglene
Reservatet rummer sammen med det 
tilstødende Basnæs Nor et særdeles rigt 
fugleliv. De almindeligste ynglefugle er 
ederfugl, sølvmåge, stormmåge, hætte-
måge, havterne og knopsvane. Derud-
over er der hvert år ynglepar af flere 
forskellige ande- og vadefugle.  Havørnen 
yngler også fast i området. På Ormø findes 
en skarvkoloni med omkring 1.000 par 
samt en fiskehejrekoloni. 

Området benyttes hvert år af et stort antal 
trækfugle, der raster i området. De mest 
talrige arter er grågås, canadagås, 
gråand, pibeand, krikand, knopsvane, vibe, 
ryle og hjejle. Af andre arter kan nævnes 
sangsvane, sædgås, bramgås, spidsand, 
blishøne, lille kobbersneppe og stor 
regnspove.

Vildtreservat
Miljø- og Energiministeren har med 
virkning fra 1. september 1999 udlagt 
Holsteinborg Nor som vildtreservat. 
Reservatordningen indebærer, at jagt er 
forbudt i Holsteinborg Indernor. På øerne 
er jagt på vandfugle forbudt. Jagt fra 
motordrevet fartøj samt sejlads med mere 
end 5 knob er forbudt i hele noret. Alle 
former for surfing og brætsejlads er 
forbudt i hele reservatet. På Glænø 
Østerfed er der adgangsforbud i perioden 
1. april – 15. juli. Herudover gælder, at 
færdsel på Ormø og Fuglehøj er forbudt 
uden ejerens tilladelse. Reservatet 
omfatter 659 ha, heraf er 14 ha landareal.

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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