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Færdsel forbudt.
Cyklende og gående færdsel 
dog tilladt på Hovvigvej 
(markeret med lys streg).
Jagt på vandfugle forbudt

Jagt samt wind- og kitesurfing forbudt.
Motordrevet sejlads med mere
end 5 knob forbudt

Privat areal. Jagt på vandfugle forbudt

Dæmning - adgang forbudt

Reservatgrænse

Fugletårn

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

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.

Landskabet
Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter 
inddæmningen af Ringholm sydvest for 
Hov Vig. Dæmningen var dog svag og 
vedligeholdelsen mangelfuld. Jule-
stormen i 1902 gennembrød diget og 
oversvømmede både Hov Vig og 
Ringholms jorder. Nogle år senere gen-
opbyggedes diget i forstærket udgave, og 
der skete en yderligere udbygning af diget 
ind mod Ringholms jorder, der igen blev 
tørlagt. Hov Vig blev imidlertid ikke tørlagt 
igen, da man havde fundet ud af, at jord-
bunden ikke var særlig frugtbar.

Området omkring Hov Vig var før i tiden 
præget af de små husmandssteders 
blandede landbrug. De lavtliggende 
arealer blev benyttet til græsning og 
høslet. Efterhånden blev man opmærk-
som på Hov Vigs værdi for dyr og planter, 
og der er i dag tinglyst en naturfrednings-
deklaration på området. Hov Vig fremstår i 
dag som et brakvandsområde med 
aftagende saltindhold mod nord op 
gennem vigen. Staten erhvervede Hov Vig 
i 1979.

Rastende vandfugle
Hov Vig området med rørskove, sump-
holme, spredt pilekrat og fugtige enge 
giver en lang række vandfugle ideelle
livsbetingelser. Her kan bl.a. ses rastende 
knopsvane, sangsvane, pibesvane, grågås, 
gråand, pibeand, krikand, knarand, 
skeand, spidsand, taffeland, troldand, 
hvinand og blishøne. Rovfugle som 

musvåge, rørhøg, blå kærhøg og fiskeørne 
kan også ses på træk her.

Fuglelivet i yngletiden
Hov Vig huser mange ynglende vand-
fuglearter bl.a. knopsvane, grågås, gråand, 
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Særlig værdifuld natur

Hov Vig Vildtreservat indeholder særlig 

værdifuld natur og er derfor en del 

af 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 vildtreservater og Natura 

2000 på www.naturstyrelsen.dk

skeand, krikand, taffeland, troldand og 
forskellige lappedykkerarter samt rørhøg. 
Ved reservatets nordvestlige grænse er 
der en ynglekoloni af skarv. Kolonien blev 
grundlagt i 1992 og tæller nu over tusinde 
par.

Vildtreservat
I vildtreservatet er der jagtforbud på 
vandfugle og færdselsreguleringer på 
nogle af de steder, hvor fuglene søger 
føde eller yngler. Adgang er forbudt hele 
året på den ydre dæmning mod Nykøbing 
Bugt. Se kortet.

Hov Vig Vildtreservat


