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Vorsø Naturreservat
Vorsø Naturreservat omfatter 895 ha, heraf er 830 ha søterritorium og 65 ha land.
Vorsø, som har været fredet siden 1917,
ejes af Naturstyrelsen. Omkring Vorsø er
Horsens Fjord lavvandet med en bred
tørlagt vade ved ebbe og små ubeboede
fjordholme.
Fuglelivet på og omkring Vorsø er meget
rigt. Ederfugl ses året rundt; også med
ællinger fra ynglepladser i nærheden.
Skarv har haft en fremtrædende plads
i Vorsø Naturreservat. I 1991 taltes
omkring 5.000 reder, men bestanden er
af forskellige årsager i tilbagegang og i
2013 blev der kun talt 380 reder. I vinter-

tiden er øen benyttet af kragefugle, der i
store flokke overnatter i træerne. I 2012
begyndte også havørnen at yngle i
området. Vandområdet omkring Vorsø er
en vigtig rasteplads for ande- og vadefugle, især om vinteren. Gråand, pibeand
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Alrø By

Færdsel forbudt
1. februar til 31. august
D r Jagt forbudt

Gyllingnæs
Sønderby

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.
Læs mere om Ramsar, Natura 2000 og
vildtreservater på www.naturstyrelsen.dk

Jagt på vandfugle forbudt
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LERDRUP BUGT VILDTRESERVAT

Færdsel forbudt
1. februar til 31. august
Jagt forbudt
Færdsel forbudt 1. april til 15. juli
Jagt på vandfugle forbudt

Hjarnø Nordøst Flak

Jagt fra ikke opankret
fartøj forbudt

Færdsel forbudt

Jagt på vandfugle forbudt

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.

Alrø Polder

Færdsel forbudt

e t forbudt 1. april til 15. juli
Færdsel
Jagt på vandfugle forbudt
Alrø Sund
Barre
Knob
Jagt forbudt

Jagt forbudt
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Danmark er et vigtigt knudepunkt på
trækvejene fra Skandinavien til vinterkvarterene for millioner af vandfugle.
For at beskytte disse mod jagt og
anden forstyrrelse under deres ophold i
Danmark, er der etableret et netværk af
reservater hvor fuglene har fred til at raste
og søge føde. En række reservater sikrer
også sæler og fugle fred i yngletiden.

Skovgårds
parken

Hav indenfor vildtreservat
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Reservatgrænse
Generelt gælder følgende bestemmelser:
Motordrevet sejllads med mere end 5 knob
er forbudt i Vorsø reservatet. I Lerdrup Bugt
Vildtreservat er den maksimale hastighed 8 knob.
Wind- og kitesurfing er forbudt i reservaterne,
dog ikke i 100 m zonen i Amstrup Red langs
Alrødæmningen.

Jagt fra ikke opankret
fartøj forbudt

0

1

2

Km

Hav indenfor vildtreservat

og hvinand er
de mest talrige ænder,
Reservatgrænse
mens
man
blandt
vadefuglene
Generelt
gælder
følgende
bestemmelser:ofte
Motordrevet sejllads med mere end 5 knob
kanerse
alm. ryle, lille kobbersneppe, stor
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kan opleves i store flokke.
Lerdrup Bugt Vildtreservat
Lerdrup Bugt Vildtreservat omfatter
872 ha, hvoraf 842 ha er søterritorium
og 30 ha er land. Lerdrup Bugt er
karakteristisk ved at være lavvandet
med strandenge og tørlagte vader ved
ebbe samt små ubeboede fjordholme
– Alrø Polder.

Lerdrup Bugt og den østlige del af
Horsens Fjord omkring Polderne er et
særdeles vigtigt yngle- og rasteområde
for ande- og vadefugle, mens måger og
terner bruger området som yngleområde. I træktiden ses blandt andefuglene
især grågås, gråand, pibeand, ederfugl
og gravand, mens de mest almindelige
vadefugle er hjejle, alm. ryle og lille
kobbersneppe.

Begrænset adgang
I reservaterne er der begrænset adgang.
Du kan se hvornår og hvordan på kortets
signaturforklaring. Vær dog opmærksom
på, at adgangsforbud også gælder ved
fiskeri, ligesom du skal vide, at selv om
sejlads i kajak i visse områder og tider
ikke er forbudt, kan det virke meget
forstyrrende på fuglene.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk
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