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Sejlads forbudt hele året
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Sejlads fra 1. september til 4. juni forbudt
Motordrevet sejlads med mere
end 7 knob forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Borgø

Maribo Vildtreservat

Sejlads fra 1. marts til 4. juni forbudt
Motordrevet sejlads med mere
end 7 knob forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt
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Hejrede Sø

Kom-sidst
Søholt Gods

Motordrevet sejlads med mere
end 7 knob forbudt

Røgbølle Sø

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.
Reservaterne får fuglene til at opholde sig
her i længere tid på deres vej syd- eller
nordpå. Jægere og andre naturinteresserede kan dermed glæde sig over bedre
muligheder for gode naturoplevelser.

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

Troldænder. Illustrator: Jens Overgaard Christensen

Reservatgrænse
Generelle bestemmelser:
Sejlads nærmere rørkanter end 50 meter er forbudt i
i Maribo Søndersø fra 1. marts til 4. juni.
Følgende former for sejlads er dog undtaget:
- sejlads i forbindelse med rosportsanlægget
- sejlads fra et søafsnit til et andet gennem
smalle passager

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.

Motordrevet sejlads med mere
end 7 knob forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Scan koden til
reservatbekendtgørelsen
for Maribo Vildtreservat
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Landskabet
Maribo Vildtreservat udgøres af de 3
lavvandede søer Søndersø, Hejrede Sø og
Røgbølle Sø. Søndersø er den største af
søerne og har gennemgået en ”biomanipulation”, hvor der er opfisket store mængder fisk af arterne skalle og brasen. Det
har bevirket, at vandkvaliteten er blevet
markant forbedret, og fisk som gedde og
aborre stortrives. Landskabet omkring
søerne består af rørsumpe, afgræssede
enge og skov i et let kuperet morænelandskab. Søerne har været fredet siden
1957.
Rastende vandfugle
Maribosøerne er om efteråret blandt
Danmarks vigtigste rastelokaliteter for
grågæs og svømmeænder. Om vinteren

besøges søerne af taffelænder, troldænder
og stor skallesluger i stort antal. Troldænderne benytter dog kun søerne i
dagtimerne. Nætterne foretrækker de at
tilbringe i de lavvandede havområder
omkring Lolland, hvor de finder deres
føde.
Fuglelivet i yngletiden
Området er et yndet yngleområde for
både skeand, taffeland og rørhøg. Nogle
af landets største ynglebestande af disse
arter findes her. Bestanden af grågås er
steget meget kraftigt efter år 2000, og
der findes en meget stor ynglebestand
i og omkring søerne. På Søndersøs øer,
Askø og Lindø, er der kolonier af ynglende
skarv og fiskehejre.

Begrænset adgang
Der er vigtige begrænsninger i sejlads
på søerne. I perioden 1. marts til 1 5. juli er
al færdsel forbudt på flere af øerne i
Søndersø. Derudover er der en række
begrænsninger for jagt. Disse er
gældende for de jagtberettigede grundejere. Læs nærmere herom i bekendtgørelsen for Maribo Vildtreservat.
En meget stor del af jorden omkring
søerne er i privat eje, og færdsel må kun
ske i henhold til naturbeskyttelseslovens
bestemmelser.
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