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Færdsel forbudt i perioden 1. april til og med 15. juli

Jagt forbudt (undtagelser, se bekendtgørelsen)
Wind- og kitesurfing forbudt 

Jagt på vandfugle forbudt

Jagt forbudt (undtagelser, se bekendtgørelsen)
Wind- og kitesurfing er forbudt i perioden 
16. august til og med 30. april

Jagt med undtagelse af jagt fra opankret pram
er forbudt. Jagt er forbudt i tidsrummet fra 
kl. 10.00 til 1/2 time før solnedgang

Reservatgrænse

Generelle bestemmelser:
Motordrevet sejlads med mere end 5 knob er forbudt udenfor
sejlrenden i Skælskør Fjord
Sejlads med jetski, vandscootere og lignende er forbudt

Signaturforklaring

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Netværk for ynglende og trækkende 
vandfugle i Danmark
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. Her har fuglene fred til at 
raste og søge føde. En række reservater 
sikrer herudover fugle og sæler fred i 
yngletiden. 

Reservaterne får fuglene til at opholde sig 
her i længere tid på deres vej syd- eller 
nordpå. Det betyder samtidig, at både 
jægere og andre naturinteresserede kan 
glæde sig over forbedrede mulighederne 
for gode naturoplevelser.

Reservatetet
Skælskør Nor Vildtreservat blev oprettet i 
1942. Det nuværende reservat, som også 
inkluderer Skælskør Fjord, omfatter et 
areal på ca 550 ha. Heraf er 534 ha 
søterritorium og resten, 16 ha, er landareal.

Fuglene
Vildtreservatet har generelt stor værdi 
for vandfugle. Reservatets betydning for 
ynglende vandfugle er dog begrænset. 
Enkelte andefugle, som har udruget kuld i 
Noret, ses dog med ællinger i reservatet. 

Som rasteplads har reservatet inter-
national værdi for grågås og troldand.
Troldand, krikand og grågås trækker ud i 

fjorden fra den tilstødende Borreby Mose. 
I isperioder, hvor der dannes våger i den 
sydlige del af Noret og i fjorden, er der 
store mængder af andefugle. Mest almin-
deligt raster gråand, troldand, knopsvane, 
sangsvane og blishøne.

Reservatbestemmelser
Jagt er forbudt i den sydlige del af Noret 
og i Fjorden øst for Vasebro. I den nordlige 
del af Noret og Fjorden vest for Vasebro 
er jagt i tidsrummet fra kl. 10 til ½ time før 
solnedgang forbudt. Kun jagt fra opankret 
pram er tilladt. 

Færdsel på øen Kidholm er forbudt i 
perioden 1 .4–15.7

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

Troldænder
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Sejlads. Motordrevet sejlads med mere 
end 5 knob er forbudt udenfor sejlrenden 
i Skælskør Fjord. Wind- og kitesurfing er 
tilladt i perioden 01.05 – 15.08 i området 
vest for sejlrenden i inderfjorden. Sejlads 
med vandscootere, jetski og lignende er 
forbudt.

 

Skælskør Nor Vildtreservat


