
Historien

Trækstien er anlagt som trækvej for folk og heste, som 
fragtede pramme op og ned ad Gudenåen fra Randers 
til Silkeborg. Prammene fragtede al slags gods mellem 
de to byer, indtil veje og jernbaner blev anlagt.
 
Mellem Silkeborg og Kongensbro gik Trækstien på 
den østlige side af Gudenåen indtil 1851, hvor man 
påbegyndte et projekt med at flytte stien til den anden 
side, da den var blevet i for dårlig stand. Arbejdet stod 
på indtil 1858, og stykket mellem Silkeborg og Resenbro 
er flyttet i 1857. Trækstien blev etableret i 3 m bredde 
og i en højde på 1-2 m over åens sommervandstand. 
Der blev lagt broer eller stenkister over alle grøfter og 
udløb, og langs vejens indvendige side blev der gravet 
en grøft for at undgå forsumpning af stien. Pramfarten 
kulminerede i 1860’erne, hvor der var op mod 200 
pramme, der sejlede mellem Randers og Silkeborg.
 
Trækstien blev i forbindelse med flytningen til den anden 
bred udmatrikuleret i en bredde på generelt 7 m, men 
nogle steder op til 15 m bredde, og den blev Statsejet. 
Arealet mellem Trækstien og Gudenåen forblev i privat 
eje, men måtte kun bruges til høslet. Alle pæle, skure, 
træer og græssende dyr, der kunne hindre træktovenes 
frie gang, skulle fjernes, og på selve Trækstien måtte 
der kun være trafik, som vedrørte pramfarten.
 
Trækstiens betydning som transportvej forsvandt 
hurtigt efter anlæg af jernbanen mellem Silkeborg og 
Skanderborg i 1872 og jernbanen mellem Silkeborg 
og Langå i 1908, og den ophørte endeligt i 1926 ved 
anlæg af Tangeværket, som spærrede for trafik på 
åen. Lodsejerne langs Trækstien forsøgte herefter at 
få nedlagt stien, men i 1936 blev der afsagt kendelse 
om, at den skulle bevares for gående og cyklende trafik. 
I 1976 blev administrationen af Trækstien overført fra 
Vandbygningsvæsenet (det nuværende Kystdirektorat) 
til Naturstyrelsen.

 
Trækstien har siden haft en væsentlig rekreativ 
betydning, både for den lokale gående og cyklende 
færdsel og for turismen. De seneste år har Trækstien 
været ufarbar i lange perioder pga. høj vandstand i 
Gudenåen.

Visionen

I de seneste 4-5 år har mange gode kræfter arbejdet 
med at udvikle værdierne og mulighederne for friluftsliv 
langs Gudenåen. Det har været en fælles drøm at 
etablere et stisystem fra kilde til fjord. En samlet 
strækning på 173 km. 

Der er allerede sket rigtig meget. Nyafmærkede stier 
er undervejs fra Voervadsbro til Silkeborg. Trækstien 
fra Kongensbro til Tangeværket er renoveret. 
Renoveringen af Trækstien ved Ulstrup indvies om lidt. 
Der er et projekt i gang vedr. renovering af Trækstien 
ved Bjerringbro. Trækstien fra Randers mod Langå 
udbygges. Og nu renovering af Trækstien fra Silkeborg 
mod Kongensbro.

Renovering af Trækstien 
fra Silkeborg mod Kongensbro

Pramdrift på Gudenåen



Projektet

Den mest unikke del af den samlede Træksti er 
strækningen fra Silkeborg til Kongensbro, hvor den 
er anlagt som en vej helt tæt på Gudenåen. Denne 
strækning er på 21,2 km og er ejet af Naturstyrelsen. 
Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune har i perioden 
fra november 2015 til maj 2016 renoveret i alt 5,7 
km af denne strækning. På strækningen fra den nye 
motorvejsbro og ind mod Silkeborg har Vejdirektoratet 
renoveret 1 km. 

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune håber og 
arbejder på at finde midler til en tilsvarende renovering 
af den resterende strækning mod Kongensbro på i alt 
12 km. Målet for renoveringen er at hæve stien således, 
at den bliver farbar for cyklende og gående ca. 10 
måneder om året. 

Oversigtskort

Fakta om renoveringen

Bygherre: Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune
Anlægssum: 5 mio. Kommunen har betalt 1 mio.
Bygherrerådgiver: Orbicon
Hovedentreprenør: Dan Jord har anlagt grusstien
Underentreprenør: Skovlykke Fritidshuse har 
bygget træstien

Grusstien: 
Længde  4,7  km 
Singels (32-62 mm) 1.200  m3

Cykelgrus: (0-16 mm) 1.600  m3

Oprensning af grøften 4,4  km
Antal nye afløb under stien 15  stk.
  
Træstien:  
Danmarks længste træsti i lærk  1002  m
Antal ben/skruer under stien 506  stk.
Antal brædder i gangfladen 6695  stk. 
Antal skruer i gangfladen 42.200  stk. 


