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Signaturforklaring
Færdsel og jagt
fra 1. oktober til 30. juni
forbudt

lak

od
de
Ta
m

Fugle-illustration: Jens Overgaard Christensen

Storebælt

Reservatgrænse

Vresen

Langesand

Vresen Vildtreservat
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 vandfuglene 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.

0

1.2

Km

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.
Om reservatet
Vresen Vildtreservat er oprettet i 2002.
Reservatet omfatter i alt ca. 123 ha. Heraf
er ca. 4 ha landarealer. Landarealerne
består af en lille rest af øen Vresen samt
sandrevlen Langesand, der tilsammen
udgør en ca. 800 meter lang og smal ø.
Øen udgør sammen med revene mod
syd og Sprogø mod nord en del af en
morænebue skabt af Storebæltgletcheren. Vegetationen består især af strandurter og marehalm. Øen ejes af Naturstyrelsen.

Rugende ederfugl-hun
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Vresen Vildtreservat er en del af et
lavvandet havområde i Storebælt
mellem Fyn og Langeland. Havområdet
er udpeget som Natura 2000-område.
Muslingebankerne nord og syd for Vresen
er meget vigtige fødesøgningsområder
for ederfugle.

Særlig værdifuld natur
Vresen Vildtreservat indeholder særlig
værdifuld natur og er derfor en del af
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.
Læs mere om vildtreservater og Natura
2000 på www.naturstyrelsen.dk
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K sølvmåge, ederfugl, grågås,
for bl.a.
sildemåge, strandskade, knopsvane og
gråand. Endvidere er der en lille ynglekoloni af skarv på øen. Reservatet er rasteplads for bl.a. skarv, ederfugl og grågås.
Reservatbestemmelser
På Vresen og på søterritoriet i en zone på
300 meter omkring øen er der forbud
mod jagt og færdsel i perioden 1. oktober
til 30. juni. Reservatets afgrænsning og
bestemmelser er fastsat i Miljøministeriets
bekendtgørelse af 13. januar 2002 om
Vresen Vildtreservat.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

