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Velkommen til 
Egholm
På Egholm kan du nyde naturen, opleve det 
helt unikke fugleliv og ikke mindst roen på 
denne dejlige ø midt i Limfjorden. Her findes 
desuden mange muligheder for at dyrke et 
aktivt friluftsliv.

Afmærkede vandreruter 
Aalborg Kommune har, i samarbejde med 
Egholm Samråd, markeret fire vandreruter 
på øen. Alle ruter starter ved Egholm Fær-
geleje og er afmærket med farvecirkler for 
hver enkelt rute. Ruterne er kun for gåen-
de - ikke for bilkørsel. - Lad bilen stå på Aal-
borg-siden. 

Gul rute: ”Egholm rundt-ruten” går 
ad kommunevejen eller stranden til 
øens vestligste udsigtspunkt. Turen 

er på 8,8 km og kan gennemføres på ca. 4 ti-
mer.

Rød rute: ”Låen-ruten” går langs 
Nørredyb til Låen, der i dag er en af-
vandingskanal. Tidligere var her et 

60-70 meter bredt vandområde, der delte 
øen i to dele. Turen er på 2,3 km og kan gen-
nemføres på 1 time i roligt tempo.   

Blå rute: Går langs Nørredyb til Eg-
holm Hage. Turen er på 7,6 km og 
kan gennemføres på ca. 3,5 timer.

Grøn rute: Går langs Nørredyb til 
Egholm By. Turen er på 5,3 km og 
kan gennemføres på ca. 2,5 timer.

Cykelture/Bilkørsel 
Eneste farbare rute til cykelture og bilkørsel 
på øen er ad kommunevejen til Egholm By 
og samme vej tilbage.

Egholm - Danmarks største økologiske ø
Øens landbrugsarealer dyrkes økologisk, der 
er kogræsserforening og under navnet Eg-
holm Park er over halvdelen af øens mark- 
arealer omlagt til vedvarende naturarealer, 
hvilket især vil styrke klimaet, biodiversite-
ten og naturoplevelserne på øen.

Trolden Pil Tusind Tunge
Kunstneren Thomas Dambo har i 2020, sam-
men med et hold frivillige, bygget en kæmpe-
trold af genbrugstræ øst for ”Kærlighedssti-
en” i Vejlegårds Skov”. Trolden Pil Tusind Tun-
ge er en af de ti trolde, som Thomas Dambo
opførte rundt om i Danmark under navnet 
”Den Store Troldefolkefest

Regler for færdsel på Egholm 
Respekter Egholms fastboende og vis det 
fornødne hensyn, hvor vandreruterne går 
tæt på private gårde og stuehuse. Færdsel 
på dyrkede arealer er ikke tilladt.
 
Undgå færdsel tværs over øens strand-
enge og andre udyrkede arealer af hensyn til 
de vilde planter, fugle og dyr.
Det er tilladt at færdes overalt i Kronborg 
Skov, men også her kan du værne om skovens 
dyr ved at undgå færdsel udenfor stierne.

Hunden skal holdes i snor overalt på 
Egholm. 

Få mere at vide om Egholm i folderen, som 
findes på Aalborg Kommunes biblioteker, el-
ler du kan få den tilsendt ved henvendelse til 
Aalborg Kommune, Byer & Natur.

Læs  mere om Aalborg Kommunes naturområder 
og skove på www.aalborg.dk.
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Detailkort

Få minutter tager sejlturen til Egholm 

Du kan opleve den sjældne strandtudse på Egholm

På Egholm vokser den sjældne langstilkede filtroseLysbugede knortegæs ses i vinterhalvåret i Lim-
fjorden og på øens strandenge 

Trolden Pil Tusind Tunge


