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Særlig værdifuld natur

Kalundborg 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

Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af svaner, gæs, 
ænder og vadefugle. For at beskytte 
vandfuglene imod jagt og anden forstyr-
relse 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. 

Toppet skallesluger

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.

Vildtreservat
Kalundborg Fjord Vildtreservat er et af 
landets ældste vildtreservater oprettet til 
gavn for vandfugle i strenge isvintre. 
Ved reservatets oprettelse var det ikke 
ualmindeligt at drive vågejagt i våger og 
sejlrender. Vågejagt og jagt fra is er i dag 
forbudt efter jagtlovgivningen.

Blishøne

Fuglene
Det varme vand fra industrierne i 
Kalundborg samt skibstrafikken samler 
i isvintre mange vandfugle i havnen og 
området udenfor Gisseløretangen. 

De mest almindelige fugle er blishøne, 
troldand, taffeland, gråand, skarv, sølv-
måge og skalleslugere, som alle kan ses 
i stort tal i isvintre.

Reservatbestemmelser
Der er forbud mod medtagelse af hund på 
den del af Gisseløretangen, som indgår i 
vildtreservatet.

Kalundborg Vildtreservat Fu
g

le
-il

lu
st

ra
tio

n
: J

en
s 

O
ve

rg
aa

rd
 C

h
ri

st
en

se
n


