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Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidler til Frilufts-
liv. Mere information om Kløverstierne, deres 
forløb og seværdigheder kan findes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Google 
Play.

Nørresundby lystbådehavn, brolandingen og Sundby Brygge De to kridtgrave, som man kommer forbi på kridtgravsruten

Lindholm Høje og den flotte natur i området Limfjorden, Lindholm Strandpark og shelteren i Lindholm Fjordpark

Rundt omkring i Nørresundby og Aalborg ses mange blomsterkummer. Blomsterne 

bliver skiftet 4 gange årligt, så de fremstår frodige hele året rundt.

Lindholm Høj, Nørresundby Apotek, Nørresundby Torv og Solsideparken

   

i Nørresundby

Kulturruten 2,5 km
Den grønne rute fører dig gennem Nørresundby 
midtby og ned til lystbådehavnen. Nørresundby Torv 
bliver brugt til et ugentligt marked og andre årlige 
arrangementer. Området mellem de to broer er i 
de seneste år blevet omdannet til et nyt attraktivt 
byområde. Svineslagteriet er blevet lukket, og nye 
boliger er blevet opført.

1. Skanseparken
    Skansen blev anlagt i 1600-tallet og er i tidens løb blevet brugt flere gange  

    til forskansning af tyske og danske tropper 

2. Nørresundby Torv
    Nørresundby Torv bliver brugt til et ugentligt marked og andre 

    årlige arrangementer

3. Brolandingen
    Under broen bliver farverige lys tændt, når mørket bryder frem

4. Nørresundby Lystbådehavn
    Her holder Nørresundby Sejlklub til. Vanddybden er ca. 2 meter

5. Sundby Brygge
    Rislende vandløb med plantebede og bronzeskulpturen “Vikingeætlinge”

6. Nørresundby Kirke
    Kirken blev opført i 1140-1160 og er smukt udsmykket

Naturruten 7,5 km

På den røde rute får du set en stor del af 
Nørresundby men samtidig også lidt af naturen nord 
for byen. Du kommer igennem Nørre Uttrup 
Øvelsesterræn. Ved indgangene er der infotavler, der 
viser, hvornår arealerne benyttes til militærøvelser.

Efter øvelsesterrænet kommer du til Lindholm Høje, 
som er en gravplads fra jernalderen og vikingetiden. 
Imellem fortidsminderne står der tavler med interes-
sante informationer. Området blev fredet i 1960.

1. Skanseparken 
    I parken er der blomsterhave, udendørs fitness og legeplads

2. Nørresundby idrætscenter
    Her er svømmehal, tennis- og squashbaner, samt fitnessfaciliteter

3. Dalen
    En hyggelig kolonihaveforening med ca.130 haver

4. Øvelsesterrænet
    I øvelsesterrænet træner Aalborg Kaserner. Det er et stort naturskønt  

    område, og ved indgangene står der informationstavler med oplysninger

5. Lindholm Høje
    En gravplads fra jernalderen og vikingetiden

6. Udsigten fra Lindholm Høje Museum
    I området ved Lindholm Høje Museum er der en fantastisk udsigt ud over    

    landskabet

7. Lindholm Søpark
    Ved byjubilæet i 1992, blev der plantet skov i det nordøstlige hjørne

Fjordruten 10 km

Den sorte rute giver god mulighed for at få strakt 
benene og få frisk luft. Ruten fører dig ud langs 
Limfjorden, gennem Lindholm Strandpark og 
gennem Lindholm Fjordpark. Her er dyrelivet og 
stilheden i fokus. Hvis du får lyst til at overnatte 
i denne flotte natur, findes en shelterplads med 
udsigt til Limfjorden og Egholm.

1. Skanseparken
    Parken er 4,5 ha. stor og favner også en fredet skanse

2. Lindholm Strandpark
    Et flot område med gamle frugt- og kastanjetræer, kunst og en lille ø

3. Aktivitetsmuligheder i Lindholm Strandpark
    Her er beachvolley, træningsredskaber og badebro om sommeren

4. Lindholm Fjordpark
    Den tidligere 70 ha. store fyldplads er nu et rekreativt område

5. Windsurfing klub og alternativ golfbane 
    Nordjysk Windsurfing Klub og en 6-hullers golfbane i området

6. Udsigt til Limfjorden og Egholm
    Flot udsigt og områder med frie fiskeripladser

7. Lindholm Å
    Her lever bl.a. havørred, skalle og mange smådyr

8. Kridtsporet
    Sporet forbandt tidligere kridtgraven med cementfabrikken

9. Lindholm Søpark
    I området vokser mere end 100 forskellige plantearter

10. Vestervang og Toftevej
    Området har glæde af fuglelivet, der knytter sig til Søparken

Kridtgravsruten 5 km
På den blå rute kommer du bl.a. forbi to af 
Nørresundbys kridtgrave.
Den ene kridtgrav kan man gå hele vejen 
rundt om, og ved den ligger også Nørresundby 
Idrætscenter samt svømmehal.
Den anden ligger i Lindholm Søpark, som er et 
naturskønt område, hvor dyrelivet trives. 

1. Skanseparken
    Om aftenen er det store træ på plænen oplyst med forskellige farver 

2. Udsigt fra toppen af vandbeholdere
    Herfra kan man se meget af Aalborg og stjernehimlen om aftenen 

3. Nørresundby Idrætscenter
    Her er svømmehal, tennis- og squashbaner

4. Solsideparken
    Flot naturområde rundt om kridtgraven med vandre- og løbestier

5. Nørresundby Boldklub
    Klubben har 6 fodboldbaner og mere end 500 medlemmer

6. Lindholm Søpark
    Kridtgraven er 850 meter lang, 250 meter bred og op til 40 meter dyb

7. Højvangsvej
   Boligområde med udsigt til Lindholm Kridtgrav

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere ople-
velser og frisk luft med motion. Vælg den 
rute, der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. Vælg mellem den 
grønne rute på 2½ km, den blå på 5, den 
røde på 7½ eller den sorte på 10 km. Her 
i folderen kan du lade dig inspirere til valg 
af rute og bruge den som en guide under-
vejs.
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Lindholm Strandpark og udsigten over Nørresundby Eksempel på skiltning

Signaturforklaring
 Kulturruten  2,5 km

 Kridtgravsruten     5 km

 Naturruten  7,5 km 

 Fjordruten   10 km

 Lokaliteter

 

Sådan finder du vej
Alle fire ruter starter ved fitnessredskaberne i Skan-
separken. Langs ruterne er der sat skilte op, så du let 
kan følge dem rundt i Nørresundby.

På Endomondo’s mobilapp. ligger ruterne med billeder 
og beskrivelser af spændende lokaliteter undervejs. 
Disse er markeret på kortet. App’en kan du hente i App 
Store eller på Google Play.
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