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Skovene administreres af Naturstyrelsen. På den nordligere side af Udby Vig og Tuse 

Næs finder I Hønsehals skov, der ligger i et varieret istidslandskab.  

Adgangen foregår således: Fra Holbæk går bus 505 og 506 til Tuse Næs, men der er et 

stykke at gå helt hen til skovene. Her er 18 km fra Holbæk, med bus skal du stå af i 

Løserup.   

Til Bognæs Skov, som ligger 15 km fra byen, køres i bil /på cykel ad Tuse Næsvejen til 

Tornehagen, for enden af denne vej er en p-plads, adgang til toilet og flere ruter, man kan 

spadsere ad. Med bus stiger man af ved Bognæsvej.  Isefjorden ligger øst for og Holbæk 

Fjord ligger mod syd.  

Der er kort og vejledning til stierne her: https://danmarktilfods.dk/bognaes-holbaek/ 

Langs stierne i Bognæs Skov er der sheltere, bålpladser med borde og bænke. Man skal 

lade sig registrere, hvis man overnatter derude.  Der er badebro ved kysten om 

sommeren. I midten er en hundeskov.  Stedet er også populært til lystfiskeri. De velholdte 

stier gør det muligt at cykle gennem skoven.  Løvskov og nåleskov findes her, specielt står 

gamle fyrretræer tæt på stranden. Inde i skoven er en kunstig sø fra 1985.  I DOF-basen 

er registreret 78 arter i Bognæs Skov. På de åbne steder er det hyggeligt at tage plads for 

at iagttage sangfuglene i yngletiden.  Disse enge vil være ideelle til lytning eller i 

skumringen at se Skovmåren jage. Her ses også mange sommerfugle og nogle orkideer. 

Andre dele af skoven er udlagt til naturskov og uegnet at færdes i. 

Ved Hønsehalsen er 92 arter observeret, heriblandt et pænt udvalg af vadefugle, Viber, 

Storspove og Hvidklire.  Besøgende nyder ellers Svaner og Gæs, og en del forskellige 

ænder yngler langs kysten. Havørnen har rede i nærheden, så den fouragerer jævnligt 

rundt om Udby Vig. Drosler, Flagspætter og Ravn kan man nyde det meste af året.  De 

mange brombærkrat og flere slags træer med bær giver besøgende en god variation i 

mulighed for rekreation.  
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