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Holtser Hage

Landskab
Området er et varieret fjordland-
skab med skrænter og lavtlig-
gende engarealer. Holtser Hage 
er opbygget af sand- og grusma-
terialer, som er aflejret fra mate-
rialevandringen langs kysten.

Fredning
Vigen Skov og Holtser Hage er 
fredet. I Vigen Skov skal bøgebe- 
voksningen bevares og forynges 
naturligt. Samspillet mellem bøge-
skoven og de åbne landbrugs-
arealer skal ligeledes bevares. 

Færdsel og ophold
I området gælder naturbeskyttel-
seslovens almindelige regler for 
færdsel:
• du må gå og cykle på anlagte 

veje og befæstede stier
• hunde skal føres i snor

• du må ikke gøre ophold inden for  
 en afstand af 150 m fra bygninger
Færdsel i området sker på eget an-
svar – vis hensyn og efterlad natu-
ren, som du gerne selv vil finde den.

Signaturforklaring:
 Stier
 Off. areal
 Parkeringsplads
 Her står du
P
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