
ØSTERSØEN

Nysted

Ålholm
Slot

Rørsø

Tønden

Ladegårds
Revle

Nakken

Kalveholm

0,50,10

Km

Jagt forbudt 

Jagt på vandfugle forbudt

Reservatgrænse

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

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

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.
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.

Landskabet
I farvandet omkring den sydlige del af 
Lolland er der oprettet tre vildtreservater: 
Hyllekrog, Rødsand og Nysted Nor. Områ-
det har international betydning for en lang 
række vandfuglearter og er endvidere 
af stor værdi for den danske bestand af 
gråsæl og spættet sæl.

Nysted Nor Vildtreservat er et ”byreservat” 
og det mindste af de tre vildtreservater. 
Det omfatter 147 ha, hvoraf 76 ha er 
søterritorium og 71 ha er land. Landskabet 
i og omkring reservatet er præget af 
Nysted by med havneanlæg og bymæs-
sig bebyggelse, men på vest siden findes 
skovområder, engarealer og bevoksninger 
af tagrør og anden sumpvegetation. Bl.a. 
vokser den sjældne læge-stokrose på 
kanten af Noret. Plantens frø kan kun spire, 

Rastende vandfugle
I efterårs- og vintermånederne raster 
især gråand, troldand, hvinand, taffeland, 
bjergand, knopsvane, sangsvane og 
blishøne. Især troldand og taffeland kan 
optræde i tusindtallige flokke.

Fugle i yngletiden
Af ynglende vandfugle ses skarv, gråand, 
lappedykkere og blishøne. Havørnen er 
også en flittig gæst, da den yngler i en 
skov ikke langt herfra.

hvis de har ligget i brakvand i mange 
måneder. Rørsøen i den nordlige ende af 
reservatet har tidligere været tørlagt, men 
nu har Aalholm Gods slukket pumpen og 
vandet er steget til stor glæde for ande-
fugle, blishøns og lappedykkere.

Begrænset adgang
Reservatet har udelukkende til formål at 
begrænse jagten på vandfugle i selve 
Noret og de tilgrænsende landarealer 
– herunder i ”Rørsøen”. Se kortet. 

Der er således ingen yderligere adgangs-
begrænsninger udover hvad, der er 
almindeligt gældende.
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