
 
"Fra Aqua til Regnskoven" 
 
Gudenåstien 2009? 
Langå - Randers 

 
Forslag til afslutning på stien 
Silkeborg - Randers 
(56 km) 
 
Afstande 
Silkeborg C [0] -  
Resenbro [7 km] -  
Sminge [11 km] -  
Gjern [15 km] -  
Horn [18 km] -  
Fårvang [20 km] -  
Grølsted [22 km] -  
Thorsø [25 km ] -  
Bøstrup [31 km] -  
Laurbjerg [37 km] - 
Langå [40 km] -  
Stevnstrup [48 km] -  
Fladbro [50 km] -  
Randers C/Regnskoven 
[56 km] 
 
(kilde: 
http://www.toptop.dk/) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Den nuværende sti 
følger den gamle jern-
banelinie Silkeborg - 
Laurbjerg - Langå.  
 
 
�� Den nye sti 
foreslås anlagt fra Lan-
gå mellem jernbanen og 
Gudenåen til Stavna-
gervej-overskæringen 
ved Stevnstrup. Herfra 
følger stien Stavnager-
vej indtil Stationsvej. 
Fra Stationsvej anlæg-
ges cykelsti langs 
Skovboulevarden til 
cykelstien ved Fladbro 
Kro. 
 
 
••••• Pendlervenlig rute: 
Fra Fladbro til motorve-
jen foreslås anlæg af 
cykelsti på det gamle 
jernbanedige.  
I forbindelse med den 
planlagte forstærkning 
af motorvejsdiget etab-
leres underføring til 
Vestvej/Hvidemøllevej. 



 
 
Langå Miljøgruppe ser stien som en investering i: 
 
• Sundhed:  

Motion i sikre og smukke omgivelser 
• Bæredygtig turisme:  

60 km familievenlig cykelrute fra 'Aqua' til 
'Regnskoven' 

• Naturoplevelser:  
Stien giver adgang til unikke naturoplevelser 

• Bæredygtig transport på landet:  
CO2 udledningen falder, når cykling erstatter 
bilisme: stien vil forbinde byområderne Laur-
bjerg, Langå, Grensten, Stevnstrup og Ran-
ders, og gøre det muligt at cykle mellem sko-
ler, arbejdspladser, fritidsaktiviteter m.m.  
 

 
 
Vi er en forening af borgere i Langå og omegn, 
som sætter fokus på miljøet gennem debat og 
engagement i lokale miljøforhold i en konstruktiv 
dialog med myndigheder og virksomheder. 
 
 
 
Flere oplysninger hos: 
 
Leif Mårtensson 
formand 
tel. 8646 2680 
e-mail: leifm@wwi.dk 
www.langaa-miljogruppe.dk 
 

 

 
Langå, retning mod Mosevej 

 
Kom med og se den planlagte sti. Mogens Nyholm, for-
mand for miljø- og teknikudvalget i Randers kommune, 
deltager. 

 
Fra Mosevej/Væthvej: ca. 5 km 
NB: Cyklen skal trækkes ca. 1,5 km - resten af vejen kan 
du køre. 
 
Fra Fladbro Kro: ca. 3 km  
 
Tak for støtte fra 

Langå MiniMotor 
Bredgade 34, 8870  Langå 
tel. 8646 1010 

 

 

 
Langå, retning mod Randers 

 

Gudenåstien 2009? 
Langå - Randers 

 
 

Store Cykeldag  
søndag den 8. juni 2008 

 
Kl. 10: afgang Mosevej/Væthvej 
og 
Kl. 10:30: afgang Fladbro Kro 
 
Mål:  
Kl. 11: Baneoverskæringen v. Stavnagervej ved 
Stevnstrup. 
 
 

 


