
 

800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 

km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her 

følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til 

Stae følger du Halsvej til venstre mod ny Halsvej 583.   

 

Tur 3. 
Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng -

drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 

mod højre. Kør gennem røret under landevejen 180 og følg cykel-

stien til Uggerhalne. Kør videre mod Vodskov til rundkørselen ved 

Attruphøj og kør ad Vestvej tilbage til Langholt. En tur på ca. 10 

km. Denne tur kan forlænges ved at køre til Vodskov. Over for 

Genbrugsbutikken Kirkens Korshær drejer du til venstre ad 

Smedjepladsen, og efter ca. 50 m drejer du igen til venstre ad 

Grønningen. Den går over i Bragenholtvej, som fører tilbage til 

Langholt.  

 

Tur 4.         
Kør ad Vestvej til rundkørselen og videre gennem Vodskov mod 

Nørresundby. Efter rundkørselen vest for Vodskov er der cykelsti. 

Ud for Engholm kan du dreje til venstre under motorvejen og følg 

grusvejen lige frem, helt ud til Limfjorden. Fortsæt ad grusvejen 

til du kommer til asfaltvejen, der drejer til venstre mod Rærup. 

Drej til højre i Rærup og kør ad Halsvejen, 583, til du kommer til 

Horsensvej. Drej til venstre mod Langholt. Denne tur er ca. 13 km. 

Ønsker du at gøre denne tur længere, kan du køre til rundkørselen 

ved Kvikly Xtra og drej til venstre ad Bøgildsmindevej. Efter ca. 

500 m. kommer du til kystvejen. Drej igen til venstre og kør til en-

den ad vejen. Følg her grusvejen til venstre. Denne vej går tæt op 

ad motorvejen til Engholm, hvor du er tilbage på ovenstående rute 

mod Limfjorden og Rærup. Derved forlænges turen med 3 km.  
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Turforslag omkring ”Langholt” 
 

 

Denne lille folder indeholder 9 forslag til ture i omegnen af Langholt, 

5 gåture og 4 cykelture. Folderen er i første omgang tænkt som en 

hjælp til nye borgere i byen, at den så også falder i tråd med sundheds-

myndighedernes opfordring til at dyrke mere motion er jo bare et eks-

tra plus. Turene er på kortet er angivet med hver sin farve, desuden er 

cykelturene kilometersat. Vor fugleekspert, Svend Erik Mikkelsen, skri-

ver lidt om, hvilke dyr og fugle, der er lejlighed til at iagttage. I håb 

om at turforslagene vil blive brugt flittigt ønskes en god tur 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Følgende vandreture har sit udgangspunkt ved Langholt kirke. Herfra 

eller hertil kan du altid forlænge eller afkorte ruterne som du vil. 

 

Tur 1.  
Gå ud ad markvejen mod nord langs tjørnehækken til den ender i 

et T kryds. Følg markvejen til venstre mod Kyvsgårsvej. Gå ad 

den til venstre til Gravsholtvej. Følg den til venstre tilbage til 

Langholt. Du har mulighed for at gå ad en sti (Drøvten) til højre, 

efter du har passeret gård på venstre side  og en indkørsel til højre 

lige over for. Stien fører  til Vestvej ved indkørslen til byen. 

 

Tur 2.  
Følg samme markvej fra kirken som på tur 1 ud til T krydset. Nu 

går du til højre ad markvejen. Den fører ud til Graverhusvej. Du 

kan gå til højre ad vejen hjem til byen, men du kan også gå lige 

over og følge grusvejen ca.300 m, og følg den til højre. Efter ca. 

250 m. følger du igen vejen til højre, som fører direkte tilbage til 

kirken. Sidste strækning er ad Bjerget. 
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Tur 3:  
Gå ad Bjerget til højre. Kryds Graverhusvej og følg Bjerget til 

højre ved skoven efter ca. 200 m. Gå fortsat ad Bjerget til du kom-

mer til asfaltvejen Tvedenvej. Drej til højre og gå til Østerhassing-

vej. Følg Østerhassingvej  til højre tilbage til byen. Denne vej kan 

der være nogen trafik på. 

 

Tur 4. 
Gå ud ad Øster Hassingvej, til du lige har passeret Tvedenvej på 

venstre side. På højre side lige efter går en vej (med en flot træal-

le`) ned forbi gården Tranholmgård og fortsæt ad markvejen ud 

gennem skoven ned til Godtlandsmosen. Ca. 50m. efter du har pas-

seret en større bæk, drejer du til højre og følger en dårlig markvej 

gennem den vestlige del af mosen. Ca. 500 m efter drejer markve-

jen igen til højre. Følg markvejen op til Østerhassingvej og gå ad 

vejen til venstre tilbage til byen. 

 

Tur 5.   
Start ved børnehaven  Trylleskoven. Gå ud ad banestien gennem 

Trylleskoven. For enden af skoven følger du stien over marken, 

gennem en lille mose, til stien ender. Vend om og gå samme vej til-

bage til byen. 

 
 

 

 

Hvad du kan opleve på turene:  

På markerne omkring alle ture er der chance for at se rådyr. De er 

oftest fremme ved skumringstiden. Ræv og hare kan man være 

heldig at se, men de ses sjældent. Der er en del forskellige småfugle 

(Mejser, solsorte, drosler, sjaggere, bogfinker, gulspurve, bomlær-

ker) på alle ture.  

 

Turene 1 – 2 – 3 er bedst om efteråret, hvor der er drosler og spur-

vefugle.  

 

På tur 4 er der nattergale og flere andre sangfugle om foråret. De 

høres ofte, men ses sjældent.  
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Tur 5 kan give gode oplevelser hele året rundt. Om vinteren ses of-

te ved skumringstiden fugle trække til og fra fjorden samt krage-

fugle trække mod Hammer Bakker. En enkelt musvåge holder til 

hele året rundt. I yngleperioden er der en del forskellige engfugle 

på strækningen, hvor bynkefuglen er en’ af dem. Om efteråret ses 

viber og enkelte ænder. 

 

Cykelture i omegnen af Langholt. 
 

Følgende er beskrivelser af cykelture i omegnen af Langholt.  

 

Tur 1. 
Kør ud ad Øster Hassingvej mod Aslundskoven. Efter ca. 5 km. 

kommer du til et kryds, hvor du drejer til venstre mod Dronning-

lund/Hjallerup. Kør ca. 4 km. og du kommer du til et kryds, hvor 

du igen drejer til venstre mod Lyngdrup. Følg denne vej ca. 5 km 

til Lyngdrup. Her, ved søen, drejer du igen til venstre mod Lang-

holt ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken. En tur på ca. 17 

km. Denne tur kan gøres kortere ved at dreje til venstre ved Stri-

ben og køre ad Graverhusvej tilbage til Langholt forbi Langholt 

hovedgård. Det er muligt at gøre turen en lille smule kortere, men 

meget smukkere, ved at dreje til venstre ad en grusvej, når du er på 

vej ned ad bakken fra Aslundskoven. Den fører ned gennem Ras -

musmoses østlige ende og kommer ud tæt op ad gården Striben til 

Stribenvej. Denne vej er dog ikke altid lige fremkommelig, især ik-

ke for racercykler. Denne tur er ca. 13 km.   

 

Tur 2. 
Den starter igen ud ad Øster Hassingvej. Efter ca. 2 ½ km. drejer 

du til højre ad Skovhusvej mod Vester Hassing. Kort før byen 

krydser du landevejen mod Hals (vejen 583, er meget trafikeret) og 

fortsætter ad Skovhusvej ind gennem byen. Her kommer du til By-

marken, hvor du drejer til højre. Efter ca. 200 m. drejer du igen til 

højre ad Fanøvej. Den går over i Krogensvej, som du fortsætter ad, 

til du kommer til Halsvej. Her drejer du igen til højre mod Stae.  

I  Stae fortsætter du ad samme vej, hele vejen gennem byen til den 

nye Halsvej (583). Her drejer du til venstre mod Aalborg. Efter ca.  
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