
Danmark er et vigtigt knudepunkt på 
trækvejene for millioner af svaner, gæs, 
ænder og vandefugle.

For at yde vandfuglene beskyttelse imod 
jagt og anden forstyrrelse under deres 
ophold i Danmark er der etableret et net-
værk af natur- og vildtreservater. Reserva-
terne er fristeder, hvor fuglene har fred til at 
raste og søge føde. En række reservater 
sikrer herudover fugle og sæler fred i yng-
letiden.

Reservaterne spænder fra store interna-
tionalt vigtige vådområder som for eksem-
pel Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Det 
sydfynske Øhav til små reservater med 
lokal betydning.

Reservaterne giver mulighed for at flere 
fugle opholder sig i danske kystnære områ-
der og i længere tid. Samtidig kan både 
jægere og andre naturinteresserede glæde 
sig over mulighederne for gde oplevelser i 
den danske natur.
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Skov- og Naturstyrelsen, Thy
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Det danske netværk af reservater

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Dråby Vig
VilDtreserVat



Landskabet
Terrænet er lavtliggende og sænker sig 

ved kysten jævnt ned mod en bræmme af 
strandenge, der er dannet som følge af 
landhævningen efter stenalderen. 

Den lavvandede Dråby Vig afgrænses 
mod øst af den godt to kilometer lange 
Buksør Odde. 

Kystzonen består af sandet bund med en 
jævn overgang til strandengens sump- og 
græsvegetation. Ved spidsen af Buksør 
Odde findes dog et kystparti med mange 
sten, som er en del af et krumoddesystem.

Fuglene
Strandengene er vigtige yngleområder 

for en række kystfugle, blandt andet klyde, 
havterne, almindelig ryle, vibe, rødben og 
andefugle.

I efterårsmånederne raster store flokke af 
vadefugle på strandengene. Specielt Buksør 
Odde er af international betydning for 
hjejle.

Derudover er Dråby Vig en vigtig raste-
plads for pibeand, små dykænder, herun-
der hvinand og taffeland, samt gåsearterne 
grågås og knortegås.

Vildtreservat
Miljøministeren har med virkning fra 1. 

september 1998 udlagt Dråby Vig som 
vildreservat. Reservatordningen omfatter 
bestemmelser for jagt og færdsel. Reserva-
tet dækker i alt 863 ha, heraf 70 ha land-
arealer. 

Jagt
Jagt på vandfugle er forbudt på reserva-

tets landarealer. Derudover er jagt forbudt 
på den nordlige del af reservatets vand-
areal. Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, 
er forbudt på den sydlige del af reservatets 
vandareal.

Færdsel
Brætsejlads er forbudt på den nordlige 

del af reservatets vandareal i perioden 1. 
september til 31. marts. Brætsejlads fra 
landgangsbroen ved Sdr. Dråby er dog til-
ladt ad korteste mulig rute ud af det bræt-
sejladsfrie område. 

Motorbådssejlads med højere hastighed 
end 8 knob er forbudt.
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Jagt forbudt. Brætsejlads forbudt 
fra 1. september til 31. marts.

Jagt på vandfugle forbudt.

Jagt fra ikke opankret fartøj 
forbudt.

Generelt gælder følgende bestemmelser: 
Motorbådssejlads med højere hastighed end 8 knob 
forbudt. 
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Signaturforklaring
Forbud mod jagt og brætsejlads

Jagt og færdsel forbudt.

Øvrige fredede områder. 
Motorsejlads forbudt (undtaget sejlads med 
mindre end 8 knob indenfor sejlrender.

Signaturforklaring
Forbud mod jagt og brætsejlads

Jagt og færdsel forbudt.

Øvrige fredede områder. 
Motorsejlads forbudt (undtaget sejlads med 
mindre end 8 knob indenfor sejlrender.

Signaturforklaring
Forbud mod jagt og brætsejlads

Jagt og færdsel forbudt.

Øvrige fredede områder. 
Motorsejlads forbudt (undtaget sejlads med 
mindre end 8 knob indenfor sejlrender.

Signaturforklaring
Jagt på vandfugle forbudt.

Jagt fra ikke-opankret fartøj forbudt.

Jagt forbudt. Brætsejlads forbudt 
fra 1. september til 31. marts.


