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Vestfjends den 20. maj 2007
Viborg Kommune
Rødevej 3
Postboks 10
8800 Viborg

Forslag vedr. cykelsti fra Skive til Vridsted kaldet "Jeppe Aakjær Stien"

Indledning
Et flertal af borgere i Vestfjends har gennem folkeafstemning valgt Viborg Kommune. Én af os 
deltog i udviklingskonferencen den 2. maj i Tinghallen. Det gjorde indtryk at høre om de lyse 
udsigter for kommunen som helhed. Samtidig stod det klart, at det ville blive en udfordring at 
sikre, at landområder og yderdistrikter ikke blev hægtet af. Vi ønsker med dette forslag at yde 
vort bidrag til at løfte denne udfordring. Jeppe Aakjær Stien blev som idé fremlagt i to arbejds-
grupper: "Landdistrikter" og "Kultur, turisme og markedsføring". 

Vi har med interesse har læst "Vision Viborg Storkommune", vedtaget på Sammenlægningsud-
valgets møde den 28. august 2006. Det er vigtigt, at nye initiativer bidrager til opfyldelsen af 
kommunens målsætninger, samtidig med at de tjener de berørte borgere på det konkrete plan. 
Nedenstående forslag er opstået gennem dialog i det levende demokrati. Det skal gøre Vestfjends 
til et bedre sted at bo, uddanne sig og arbejde - ikke mindst for børnefamilierne. Vi føler, at pri-
oritering af børnefamiliernes behov er nøglen til at vedligeholde vækst i et lokalområde. 
Forslaget skal endvidere bidrage til folkesundheden, fremme fritidsaktiviteter og give adgang til 
natur- og kulturelle oplevelser. Frem for alt skal forslaget bidrage til et levende lokalsamfund. 
Man kan vanskeligt komme med et GRØNNERE forslag.

Udvikling af Vestfjends
Som det fremgik af debatten omkring folkeafstemningen, så har Vestfjends et nært forhold til 
Skive by. Fly og Vridsted ligger henholdsvis 5 og 11 km fra bygrænsen. Mange arbejder i Skive, 
og man er vant til at benytte indkøbsmuligheder, fritids- og kulturelle tilbud i Skive. Viborg lig-
ger 25-30 km borte, og bussen kører til Skive (og Herning) med op til 3 timers interval. Vest-
fjends udvikler sig i kraft af naboskabet til Skive by.

Der er allerede i dag en cyklende trafik mellem Fly og Skive til trods for, at landevejen er smal 
og biltrafikken er intens i myldretiden. Der er ønske om at kunne sende skolebørnene fra Fly ud 
på egen hånd til Vridsted Skole til skolegang og fritidsaktiviteter. Forældrene til børnene i Vrid-



sted skole skal efter kommunesammenlægningen angiveligt fremover selv sørge for transport 
allerede fra 4. klasse mod tidligere 6. klasse, hvis de bor mindre end 6 km fra skolen. Landevejen 
mellem Fly og Vridsted anses for trafikfarlig pga. sit forløb med mange sving og stejle bakker. 
Det vil være mest hensigtsmæssigt og også mest attraktivt at lægge stien ned over Åkær som 
foreslået nedenfor.

Formål: sammenkædning af by og land gennem:
Sikker transportvej til

Skolen i Vridsted
Gymnasiet/ungdomsuddannelserne i Skive
Toget i Skive
Rideskolen
Badeland/Kulturcenter Limfjord med biograf
Fritidstilbud til børn og unge
Arbejdspladser i Skive
Også behov for at ældre/handikappede kan komme sikkert frem på mini-crosser

Udvikling af landsbyerne, der skal gøre det attraktivt at flytte ud:
Attraktivt for børnefamilier, gør børn og unge selvtransporterende således at

Man kan nøjes med én bil
Få overskud i børnefamilierne med flere børn
Rekreative aktiviteter

Turistmæssige tilbud til byboeren om cykling til skov og å

Andre formål, der fremmes ved Jeppe Aakjær Stien:
Folkesundhed

Modvirke stigende problemer med overvægt pga. stillesiddende børn
CO2-udslippet mindskes gennem mindre bilkørsel

Bemærkninger til forløbet
Stien foreslås lagt hovedsagelig langs eksisterende veje/bro og påbegyndt ved kommunegrænsen 
i nærheden af Skive Kommunes cykelsti ved travbanen. Der bør optages forhandlinger med 
Skive Kommune med henblik på anlæg af de manglende 1000 meter sti i Skive Kommune langs 
Flyvej. Skive Kommune kunne måske have en interesse i at markedsføre projektet som en sti 
mellem "vugge og grav" for Jeppe Aakjær, idet der allerede er en cykelrute til Jenle.

Fra Fly by foreslås stien ført uden om de høje og stejle bakker ved Fly Høje, dvs. ned ad Åkjær-
vej til det særdeles naturskønne område ved Jeppe Aakjærs barndomshjem. Undervejs passeres 
Jeppe Aakjærstenen og et knudepunkt for lystfiskeriet ved Karup Å, dér hvor Trandumvej kryd-
ser åen, og hvor der er anlagt parkeringsplads. Herfra skal der genskabes en forbindelsessti 
omkring Kærholmgård beliggende Trandumvej 7 for tilstutning til vejene i Vridsted. Stien bør 
være asfalteret, da moderne cykler bortset fra mountain-bikes dårligt kører på grus.



Stien omfatter følgende enheder:
Langs Solgårdsvej fra kommunegrænsen
Langs Åkjærvej til Trandumvej
Omkring Kærholmgård beliggende på Trandumvej 7, 7800 Skive over Trevad Møllebæk ad 

den gamle postrute
Forbi Bjerregård og ind gennem Æ Drøwt i Vridsted

Med venlig hilsen


