Der er godt 4 km stier uden for foldene.
På kortet er de markeret med blåt.
Hvis du går ind i foldene med græssende dyr:
•

Gå roligt og stille gennem folden.

•

Hold god afstand til dyrene.

•

Hold din hund i kort snor.

•

Gå aldrig ind imellem en flok.

Praktisk info
Naturarealerne ved Sletterhage og Klægbjerg er
beskyttet natur. Arealerne skal afgræsses, for at vi
kan sikre naturen med alle de specielle arter, der
er knyttet til området.
Ophører afgræsningen, vil arealerne langsomt men
sikkert gro til og blive til krat og senere til skov.

Natur: Det meste af området er registreret som
naturtypen Overdrev.

Stierne i foldene er markeret med rødt
på kortet, der er knapt 2 km samt ca. 1,5 km
på selve stranden.

Beskyttelse: Naturen er beskyttet af EUHabitatdirektivet og Naturbeskyttelsesloven.
Faciliteter: Vandrestier, bord -og bænkesæt, lejrplads,
udsigtstårn. P-plads ved Sletterhage Fyr, hvor der
ligeledes er WC, drikkevand og madpakkerum,
tidvis adgang til fyret og iskiosk.

Alle klaplågerne i de to folde er markeret på kortet med

Sletterhage

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk
Tlf.: 72 54 30 00
Billedtekst

Færdsel i
kreaturfoldene

Areal: Godt 120 ha naturarealer er indhegnet i
to folde.

Brug kortet:

Inde i foldene er der etableret nogle ”øer”, hvor
du kan gå ind, hvis du føler dig presset af dyrene.
”Øerne” er markeret med orange
på kortet.

Sletterhage

Vi benytter kreaturer til at foretage naturpleje af
arealerne.

Fotos: Naturstyrelsen Kronjylland. Layout og kort: hjorth-freelance.dk. 2020

Værd at vide
På kortet kan du se stierne i området mellem Sletterhage
og Klægbjerg.
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Signaturforklaring
Statsejede arealer:

Privatejede arealer:

Løvskov

Skov, privatejet

Fyrtårn

Nåleskov

Mose, privatejet

Sletterhage

Strandeng

Overdrev, privatejet

Overdrev

Bebygget område

Sø

Privat ejendom

Bebygget område
Statsejet ejendom
0

100

500 meter

Offentlig vej
Skovvej
motorkørsel ikke tilladt
Skovvej
motorkørsel tilladt

Kreaturhegn
Sti udenfor kreaturhegn
Sti inde i kreaturhegning
”Ø” inde i kreaturhegning
Klaplåge
Vækstgrænse
Parkering
Lejrplads
Toilet
Udsigtspunkt
Skrænter

