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Signaturforklaring
Adgang er tilladt hele året
Færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli
Færdsel forbudt
Jagt forbudt
Jagt på fugle forbudt
Færdsel forbudt hele året
Reservatgrænse

Saltholm Vildtreservat

55°41.527'N
12°46.900'E

Generelle bestemmelser:
Wind- og kitesurfing samt motordrevet sejlads
med mere end 10 knob er forbudt i hele
reservatet

Nordbakken

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.
Reservatet og fredningen
Saltholm og de tilstødende småøer
Svaneklapperne er fredet. Fredningen
beskytter øens natur og regulerer færdsel
og jagt på øen. Saltholm vildtreservat blev
oprettet i 1988 og senere udvidet i 1993
og omfattede søterritoriet omkring øen.
Reservatet regulerer sejlads og jagt på
søterritoriet.

I 2013 blev vildtreservatet udvidet, så
den sydlige del af Saltholm og Svaneklapperne blev inddraget i reservatet,
svarende til den zone hvor der ifølge
fredningen er færdselsforbud hele året.
Her er der nu forbud mod jagt på fugle.
Fuglene og sælerne
Saltholm og det omgivende fladvand er
kendt for det rige fugleliv og de mange
sæler. Her findes både spættede sæler og
gråsæler, særligt i den sydlige del af reservatet, hvor der er færdsels- og jagtforbud.
I samme del af reservatet samles mange
tusinde ikke ynglende grågæs fra hele
Østersø-området i juni og juli for at fælde
deres svingfjer. I juli og august er det
knopsvaner, der fælder i samme område.

I den periode hvor svaner og gæs fælder,
kan de ikke flyve og er derfor meget
følsomme overfor forstyrrelser.

Havn Byen

Holmegård

55°39.421'N
12°41.747'E
Harehøj

Af ynglefugle er Saltholm især kendt for
at være Danmarks største ynglekoloni
for edderfugle og for de mange ynglede
bramgæs. Her findes også flere meget
sjældne ynglefugle som brushane, klyde,
engryle og kobbersneppe. Både forår
og efterår er reservatet en meget vigtig
trækfuglelokalitet, hvor tusinde af gæs og
ænder raster på vej til og fra ynglelokaliteterne i nord.
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55°38.296'N
12°49.790'E
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55°37.108'N
12°43.348'E

Særlig værdifuld natur
Saltholm 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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