Stenhage

Jungshoved

Hvide Hage

Sækkesand

RØ

M

Ulvshale-Nyord Vildtreservat

Ægholm

BØ

GE

ST

Jungshoved kirke

ÆGHOLM SAND
Degneholm

Sandvig

Nyord
Ulvshale
Nyord
By

Kindvig

Landskabet
Ulvshale ligger som en halvø til det nordvestlige Møn. I forlængelse af Ulvshale
ligger øen Nyord. Områdets landskab
består af strandenge, som hører til blandt
de største i det østlige Danmark, og
rørsumpe, som grænser op til fladvandede områder ved Hegnede Bugt og
Ægholm Sand.
Efter at Ulvshale-Nyord blev omfattet af
reservatordningen, har området udviklet
sig til et af de rasteområder for fugle i
Danmark, som tiltrækker flest arter.
Rastende vandfugle
Området har siden reservatordningen
trådte i kraft udviklet sig til en af landets
vigtigste rastepladser for knopsvane,
bramgås, gråand, krikand, spidsand og
pibeand. Andre talrige gæster i reservatet

er grågås, mørkbuget knortegås, hvinand
og blishøns, mens viber og hjejler i store
tal raster på strandengene ved Nyord.
Fuglelivet i yngletiden
I reservatområdet ligger holmene
Ægholm og Tyreholm, som er yngleområde for flere arter af kolonirugende
fugle. Især sølvmåge findes i stort tal, men
også skarv, svartbag, edderfugl, grågås
og knopsvane ruger på de to holme. På
Sækkesand findes ynglende edderfugl,
klyde, strandskade samt både dværg- og
havterne.
På Nyords strandenge yngler vadefugle
som rødben, klyde, brushøns, almindelig
ryle, dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe
samt andefugle som grågås, spidsand,
skeand og gråand.

På Sækkesand er der forbud mod færdsel
i perioden 1. marts til 31. juli, mens færdselsforbuddet gælder hele året på Tyreholm
og Ægholm samt i en 50 meter zone
omkring Ægholm. Færdsel er forbudt fra
15. marts til 15. juli på engene syd for vejen
over Nyord.
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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.

Færdsel forbudt
fra 15. marts til 15. juli
Færdsel forbudt
fra 1. marts til 31. juli

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.

Begrænset adgang
I hele reservatet er der et generelt forbud
mod motorbådsjagt og motordrevet
sejlads over 8 knob uden for sejlrenden
samt sejlads med vandscooter, jetski og
lignende.

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.

Wind- og kitesurfing er forbudt i Hegnede
Bugt og i området Ægholm Sand.

Læs mere om Ramsar, Natura 2000 og
vildtreservater på www.naturstyrelsen.dk
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Jagt fra ikke opankret fartøj
er forbudt.
Motordrevet sejlads forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Færdsel forbudt hele året på
Ægholm (incl. 50 meter zone
omkring øen) samt Tyreholm

Jagt forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Færdsel forbudt
fra 15. marts til 15. juli

Reservatgrænse
Fugletårn

Færdsel forbudt
fra 1. marts til 31. juli
Jagt fra ikke opankret fartøj
er forbudt.
Motordrevet sejlads forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt
Jagt forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Generelle bestemmelser:
Generelle
bestemmelser:
Motorbådsjagt er
Motorbådsjagt
er forbudt.
forbudt.
Sejlads med
Sejlads
med mere
mere end
end 88 knob
knob udenfor
udenfor
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er
forbudt.
sejlrender er forbudt.
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jetski
og
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er
og lignende er forbudt.
forbudt.

Reservatgrænse
Fugletårn
Generelle bestemmelser:
Motorbådsjagt er forbudt.
Sejlads med mere end 8 knob udenfor
sejlrender er forbudt.
Sejlads med vandscooter, jetski
og lignende er forbudt.
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