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Færdsel forbudt

Færdsel forbudt fra
1. februar til 31. juli

Jagt forbudt

Jagt fra ikke opankrede
fartøjer forbudt

Jagt, wind- og kitesurfing og 
motordrevet sejlads med mere
end 8 knob forbudt 

Jagt fra ikke opankrede fartøjer 
og jagt i september forbudt
Motordrevet sejlads med mere 
end 8 knob forbudt

Jagt og motordrevet sejlads
med mere end 8 knob forbudt

Reservatgrænse

Selsø Sø Vildtreservat
Jagt og færdsel forbudt

Signaturforklaring

Generelle bestemmelser:
Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

Sejlads med vandscooter, jetski og
lignende er forbudt.

Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli
på en række øer og holme samt i en
50 meter zone rundt om disse. Miljøministeriet

Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Særlig værdifuld natur

Roskilde Fjord Vildtreservat indeholder 

særlig værdifuld natur. Den sydlige og 

vestlig del af fjorden 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

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. 

Roskilde Fjord landskab og historie
Roskilde Fjord karakteriseres som 
lavvandet (under 6 meter) med snævre 
løb samt små øer og holme. Fjorden er 
opstået efter sidste istid, hvor havet har 
oversvømmet de lavtliggende dele af det 
bakkede moræne-landskab. Siden sten-
alderen har landet hævet sig med 2-3 
meter og udstrækningen er blevet 
mindre. I dag står de gamle havskrænter 
mange steder stejlt afskårne med en smal 
bræmme af hævet havbund ned mod den 
nuværende strandkant.

Fjordens fugleliv
De mest betydende fuglearter i fjorden er 
sang- og knopsvane, troldand, hvinand, 
stor skallesluger, grågås og blishøne. 
Troldand kan i vinterhalvåret optræde i 
store flokke og raster især i Store Kattinge 
Sø i dagtimerne. 

Fjorden er et vigtigt yngleområde for 
fjordternen og andre ynglefugle, som 
kræver fred og ro. Derfor er der adgangs-
forbud på mange øer og holme i yngle-
tiden. Havørnen yngler i området. Især i 
vinterperioden er der gode muligheder 
for at nyde synet af ørnene, enten når de 
jager blishøns i vågerne eller blot sidder 
stille og hviler på isen eller i toppen af et 
træ.

Restriktioner i vildtreservatet
Områdets betydning for fuglelivet 
betyder, at der i store dele af fjorden er 
forskellige restriktioner for jagt, færdsel, 
motorbådssejlads samt andre rekreative 
muligheder. Se kortet.

Roskilde Fjord 
 Vildtreservat


