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”Ålekongens Slot” var en pompøst udseende
ejendom, der i dag er revet ned. Det gule beboelseshus er den gamle stald. ”Ålekongen” hentyder til, at der
tidligere blev fanget rigtig mange ål i vigen.
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Det lille gule rygehus var stedet, hvor ålene
blev røget.

Skarvkolonien er en af de største i Danmark med

Bådhuset ligger ved den gamle slusebro og husede

Dyreliv: Næsten 300 forskellige fuglearter. Mange sommerfugle og insekter. I skoven bl.a. rådyr, ræv, hare og skovmår.

Fugletårnet giver en fantastisk udsigt ud over
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Hovvigvej fører tværs gennem reservatet over til
Slettemose og Nakke Skov og giver en helt enestående
mulighed for at komme tæt på fuglelivet. Bilkørsel er
ikke tilladt på den del af Hovvigvej, der går gennem
reservatet.
Slettemose er betegnelsen for overdrevsarealerne
på Nakkehalvøen. Det var rigtig slet jord, og det er
også årsagen til, at gården fik navnet Slettemosegård.
I dag græsser køer og heste på overdrevet.
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Udsigten fra Mårbjerg er vidunderlig. Du kan
se ud til Isefjorden og til Nykøbing. Du kan se de gamle
kystskrænter med gravhøje fra bronzealderen.
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Nakke Skov blev plantet i 1994, hvor der tidligere lå
marker. I dag er det en skov på 60 hektar med bøg,
eg, ask og en masse fuglekirsebær, moreller og æbler.

Hov Vig

Areal: 334 hektar fordelt på 201 ha vådområder med rørskov,
64 ha overdrev og 69 ha ung skov.
Beplantning: Rørskov, græs, lyng og løvskov med bl.a. bøg,
eg, ask og fuglekirsebær.

vådområdet og fuglelivet. Næsten 300 fuglearter er
registreret i området. Lidt længere henne af vejen er
der også et fotoskjul.
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Hov Vig er et fugle- og vildtreservat med vidtstrakte vådområder og et spændende fugleliv. Naturområdet strækker
sig ind på Nakke-halvøen, hvor du kan opleve et flere hundrede år gammelt overdrev med græssende køer, heste og
får og en enebærhede. Du kan også gå en tur i en helt ung
skov plantet i 1994.

over 1000 reder. Du kan komme helt tæt på.
Men pas på, at du ikke får en fugleklat i hovedet.

tidligere flere jagtpramme. I dag kan du spise din medbragte mad og kigge på fuglene.
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Praktiske oplysninger

Bus nr. 601 fra Nykøbing Sjælland St. stopper i Nakke.
Fra Nykøbing går der tog til Holbæk og derfra videre til
København.
Af hensyn til fuglene i reservatet er færdsel på den ydre
dæmning ikke tilladt. Men du må gå og cykle på Hovvigvej og på den med rødt markerede vandrerute.
Uden for reservatet må du færdes frit til fods og på cykel
på de anlagte veje (se grænsen på kortet).
Din hund skal være i snor i hele området. Den nærmeste hundeskov er Grønnehave syd for Nykøbing.
Hovvigvej er godt vedligeholdt og egner sig til kørestole. Der er en flad rampe ned til bådhuset.
På Hovvigvej er der et fugletårn, hvor du kan iagttage
fuglene i læ for vejr og vind. Der er også et fotoskjul.
Du må ride på de anlagte veje og stier. Husk at tage
hensyn til naturområdets øvrige gæster.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til Hov Vig
naturområde på www.nst.dk/hov-vig
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk
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Signaturforklaring
Offentlig vej
Skovvej/markvej
Stier
Dige
Vækstgrænse
Bæk/grøft
Dige/dæmning
Løvskov
Nåleskov
Overdrev
Eng
Mose
Strandeng
Hede/lyng
Privat bebyggelse
Have
Omkringliggende
arealer

Sø
Skov, privatejet
Mose, privatejet
Hede/lyng, privatejet
Gravhøj
Udsigtspunkt
Statsejet ejendom
Privat ejendom
Parkering
INFO tavle
Fugletårn
Vildtreservatgrænse/
Færdsel forbudt
Vildtreservatgrænse/
Sejladsregulering
Gul vandrerute
Rød vandrerute
Blå vandrerute

