Låenhusruten
Mariagerfjord Kommune

Start på ruten	Der er to mulige startpunkter:
1. Låenhusvej ved Høllet, hvor der er
mulighed for at parkere langs vejen
(se P1 på kortet, N56,665909
E009,948408).
2. Låenhusvej ved Lundshøj, hvor der
er god parkeringsmulighed (se P2 på
kortet, N56,660860 E009,926036)

Mariagerfjord Kommune

Varighed

Ca. 2 timer

Rutens længde

5,1 km

Tilgængelighed	En del af turen går over strandeng og
gennem kuperet overdrev med en ret
kraftig stigning. Ruten er markeret
med pæle. Med undtagelse af Låenhusvej er ruten fodtrampet og stedvis
ret smal. Strandengen kan til tider
være noget fugtig.
Fodtøj	
Almindelige travesko, men i fugtige
perioder tilrådes vandrestøvler/gummistøvler.
Vil du vide mere, kan du kontakte Grønt Råd på 97 11 36 12 eller se yderligere information på
www.grontraad.dk eller www.mariagerfjord.dk, under ”Borger” samt ”Natur og miljø”
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Arealet omkring Låenhus indgår i det
fredede område ved Kielstrup Sø. Det er et smukt og vaSandhagen
rieret terræn, strandenge med rig flora, mange fugle samt lyngklædte overdrev med enebær.
Ved startpunkt P1: Gå henover strandengen langs Høllet. Længst mod syd (N56,659434
E009,953612) , hvor ruten svinger mod vest, kan du evt. tage en afstikker ud på landtangen,
Langsodde, hvor der ofte er svømmefugle og en fin udsigt til Mariager. Længst mod vest
støder du på en halvø, af nogle kaldet paradiset. Følg ruten mod nord til skovkanten, hvor
der er en lille åbning til ruten (N56,656341 E009,933267), der fører op i et smukt overdrev
med en fantastisk fjordudsigt fraMarcillieborg
toppen. Hvor ruten støder til Låenhusvej (N56,660025
Skov
E009,930807), kan du evt. tage en afstikker til venstre til bronzealderhøjen Lundshøj med
en flot udsigt over Kielstrup Sø. Følg Låenhusvej til højre tilbage til startstedet. På vejen
passeres en rød gård, Låenhus, hvor der er naturskole.

Obs: Ruten kan være lukket i forbindelse med jagt.
Hunde SKAL føres i snor af hensyn til de vilde dyr og kvæget, som afgræsser området.

www.degngrafisk.dk

Ved startpunkt P2: Gå ca. 300 meter ad Låenhusvej mod øst. På højre hånd finder du ruten (N56,660025 E009,930807), der fører ind gennem skoven til overdrevet. Følg herefter
rutebeskrivelsen som anført med start fra P1, blot i modsat retning.
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