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Signaturforklaring

Vildtreservatet Nexø Sydstrand

Danmark er et vigtigt knudepunkt på 

trækruterne 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. Jægere og andre 

naturinteresserede kan dermed glæde sig 

over bedre muligheder for gode natur-

oplevelser.
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Om reservatet
Syd for Nexø ligger Vildtreservatet Nexø 

Sydstrand. Reservatet blev oprettet i 

1942, men først i 1995 blev det ryddet for 

skov. I dag er området det eneste sted på 

Bornholm, hvor der raster vadefugle i et 

større antal. 

Vildtreservatet er desuden Danmarks 

eneste sandstens-strandeng. De svagt 

skrånende sandstensbænke, der ligger 

langt og fladt ud i havet med rig alge- og 

plantevegetation giver føde og opholds-

muligheder for en lang række fuglearter. 

Strandengsområdet indeholder i øvrigt et 

særdeles varieret planteliv.

Fuglene
Nexø Sydstrand er det bedste sted på 

Bornholm til at observere fugle hele året 

rundt. Området er desuden en vigtig 

rastelokalitet. De fleste fugle på træk 

kommer for at holde en rejsepause og 

for at få fyldt energidepoterne op. 

Trækket går herefter videre enten nordpå 

om foråret eller sydpå om efteråret.

Fugletårnet er skjult bag træer. Det giver 

en fantastisk udsigt til kysten. Herfra er 

det muligt at betragte fuglene uden at 

genere dem.

Her samles grågås, gråand, pibeand, 

krikand, skeand, gravand, troldand, 

hvinand og skarv. Man kan observere 

almindelig ryle, vibe og stor skallesluger. 

Som yngleområde har stedet indtil nu 

været ret fattigt, dog yngler gravand, 

gråand, ederfugl, enkelte strandskader 

samt stor- og toppet skallesluger. 

Som en sjælden gæst ses af og til 

fiskeørnen på jagt efter føde.

Begrænset adgang 
Reservatet omfatter både et landareal og 

et større søterritorium. Det er forbudt at 

gå på jagt i hele reservatet og der er 

desuden adgang forbudt i centrum af 

området (se kortet). Det er tilladt at 

opholde sig i resten af vildreservatet.

Løse hunde er strengt forbudt. Hunde 

skal altid føres i snor.
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