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Købingsmark strand
Her er campingpladser og mulighed for at købe en for-
friskning. Badestranden er god, og den er handicapvenlig 
med rampe til kørestole og med offentligt toilet. Kort efter 
sommerhusområdet kan du se Augustenhof Fyr, som i dag 
er i privateje og ikke længere fungerer som fyrtårn.

Hopsø Made
Ved vejen op til Holm kommer du forbi et lavtliggende 
engområde, Hopsø Made, med tuer af halvgræsset Star. 
Her var engang en vig, som forbandt Nordborg Sø med 
havet. Et sagn fortæller, at der engang kom nogle kæmper 
sejlende og lagde til i vigen. Beboerne i Holm var selvføl-
gelig bange for, hvad der nu kunne ske, og de holdt et 
vågent øje med kæmperne, som holdt en fest og blev mere 
og mere højrøstede. De løb rundt og hujede og de hoppede 
lystigt fra tue til tue. Dagen efter drog de lige så stille 
videre, og andet skete der ikke. 

Eftersom kæmperne havde hoppet rundt, kaldte Holm-
boerne herefter stedet for Hopsø Made. Ordet made er det 
sønderjyske ord for en eng.

Holm
Holm bærer præg af den typiske alsiske landsby. Her er sta-
dig frysehus samt brandstation. Borgerne har indsamlet 2 
mio. kr. for at kunne bevare byens gamle fredede kroggård. 
En rekonstruktion af Nordeuropas ældste, plankebyggede 
båd kan ses på Lindeværftet. Foran sognegården, der er 
omdannet til beboerhus, står en genforeningssten til minde 
om da Sønderjylland kom tilbage til Danmark i 1920.

Nordkysten på Als 
– en cykelrute
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Nordborg Sø-Købingsmark-Holm
Denne cykeltur gennem det smukke nord-alsiske landskab 
er ca. 26 km. og starter foran Nordborg slot. Turen går igen-
nem en række naturområder langs med nordkysten, der kun 
er tilgængelig på cykel eller til fods.

Den er varieret med både asfalt- og grusveje og enkelte 
steder er det nødvendigt at trække cyklen. Det er muligt 
at køre turen på et par timer, men afsæt hellere 4-5 timer, 
så du kan gøre holdt på nogle af de mange dejlige steder 
undervejs.

Turen går forbi Nordborg Slot og ad en idyllisk sti langs 
Nordborg Sø. Ved Købingsmark strand har du om som-
meren mulighed for at bade og købe en is. Undervejs kan 
du iagttage en rig natur med mange fugle og vilde planter. 
Cykler du en lun sommeraften i maj eller juni kan du være 
heldig at høre et kor af løvfrøer eller strandtudser ved de 
mange vandhuller. Er turen for lang, kan du dele den i to. 

Se mulighederne på kortet.

Nordborg og slottet
Ligesom Sønderborg er også Nordborg opstået omkring 
slottet, der ligger idyllisk i slotssøen.  Slottet har tilhørt 
Hertug Hans den Yngre, som arvede det efter sin mor, 
dronning Dorothea. Hertug Hans er kendt som en nådesløs 
hersker, der udmarvede bønderne og derefter indlemmede 
deres jord under sine slotte. Senere er der blevet fredeli-
gere forhold på slottet, hvor der nu er efterskole.

Udsigt til Nordborg
Vejen snor sig idyllisk gennem landsbyen Lavensby. 
Gårdenes store og fl otte stuehuse vidner om, at området har 
været meget velhavende. Vel ude af byen er der oppe fra 
bakketoppen udsigt tilbage til Nordborg Slot og Vandtårnet.

Pøl
Herfra går Pøl-stien til Nordborg, hvor den støder til van-
drestien rundt om Nordborg Sø, mens cykelruten fortsæt-
ter lige ud.
I Pøl fi nder du verdens ældste fællesmejeri, en tidlig 
udgave af andelsmejerierne. Mejeriet blev oprettet i 1865 
lige efter at tyskerne havde erobret Sønderjylland.

Gammelskov Strand
I Pøl drejer du ad asfaltvejen til højre. Umiddelbart før 
Gammelskov Strand er der en rasteplads med bænke, hvor 
du kan fi nde læ til en pause på en blæsende dag. Men der 
er bedre udsigt ved stranden på en stille dag. Herfra kan 
du se de hvide siloer på Assens havn, kystskrænterne på 
Halk Hoved og øerne Baagø og Årø.

Nordborg Sø
Nordborg Sø ligger smukt ved slottet, og har et rigt 
fugleliv med bla. gråænder, blishøns og troldænder. Her 
går stien helt nede i søkanten hvor træerne læner sig ud 
over bredden. Småfugle som spætmejse, gærdesmutte og 
musvit hopper rundt i buskadset og melder højlydt deres 
tilstedeværelse. 
Cykelstien langs søen er samtidig vandrerute, så tag 
hensyn til de gående. Langs stien fi nder du små eventyr-
plancher og en naturlegeplads for børnene.

Kolonihaver og boligblokke
Ved stien langs søen ligger nogle kolonihaver. Boligblok-
kene ovenfor blev bygget i 1950’erne, da kommunen 
voksede med ca. 1500 indbyggere om året, hovedsage-
ligt fordi Danfoss rekrutterede nye arbejdere. I de gamle 
haver synger gransanger, musvit og solsort.
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