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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Hinge/Nørskovlund Lokalråd.  John Birk. John.birk@hotmail.com. 86 88 60 97 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Lokalområdet ønsker at den gamle Silkeborg-Kjellerup jernbane renoveres som sti helt frem til 

Hingevej og ikke kun som planlagt til Holmgårdevej. 

Banelegemet på strækningen fra Holmgårdevej eksisterer intakt, men gror efterhånden til med 

træer og buske, så stien kan være vanskelig fremkommelig. 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Der findes ikke cykelstier i lokalområdet. 

Ved at etablere cykelsti på den gamle jernbane fra Hinge til Silkeborg, bliver det muligt at cykle ad 

sti fra Hinge til Silkeborg og omvendt. 

Samtidig vil stien skabe rekreativ værdi for lokalområdet. 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

At den gamle Kjellerupbane renoveres til sti som beskrevet ovenstående og at den fremover 

vedligeholdes, så bl.a. tilgroning undgås. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Plan- Miljø- og Klimaudvalget har 07-06-2011 behandlet huskeseddel fra Skægkærområdets 

Lokalråd om føre banestien fra Lemming Brovej videre til Kjellerup med følgende tekst:  

 
”I Kommuneplan 2009-2020 og i Trafikplan 2009-2020 for Silkeborg Kommune er der vist en 
kommende sti i det gamle banetracé fra Lemming Brovej til Holmegårdevej øst for Hinge Sø. 
Grunden til at stien ikke blev vist videre frem til Kjellerup var, at det gamle baneterræn er privat 
ejet på denne strækning og at der er mulighed for at cykle videre til Kjellerup ad eksisterende veje 
i området. At det skal være muligt at cykle helt til Kjellerup vil være helt naturlig. 
Der har desværre også vist sig problemer med realiseringen af strækningen fra Lemming Brovej til 
Hinge, da den gamle banestrækning nærmest Lemming Bro også er privat ejet. I bestræbelserne 
på at anlægge stien har Teknik- og Miljøafdelingens medarbejdere derfor kontaktet ejere af arealer 
i et bælte nord for Lemming Brovej for at få lov til eller at købe areal til at etablere stien på det 
gamle baneterræn eller i nærheden af dette. 
Flere af disse grundejere er ikke indstillet på at afstå arealer til en videreførelse af stien eller at få 



 
 

 

 

Side 2 

en sti i baghaven. Det har derfor ikke været muligt at få etableret et sammenhængende stiforløb 
ved frivillige aftaler med grundejerne. Stiens videreførelse ligger derfor underdrejet pt. 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
� at Skægkærområdets Lokalråd orienteres om, at videreførelse af Kjellerupbanestien fra Lemming 
Brovej helt til Kjellerup som sti i eget tracé eller ad eksisterende mindre veje findes at være en god 
ide, 
� at Teknik- og Miljøafdelingen vil arbejde videre på at få stien realiseret ved mindelige aftaler 
gerne i samarbejde med lokalrådet, da alternativet synes at være ekspropriation af de nødvendige 
arealer”. 

 
”Plan- Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde 07-06-2011 at indstillingen anbefales.” 
 
Denne huskeseddel er derfor ikke fremlagt Teknik- Miljø og Klimaudvalget. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen vil den kommende vinter fjerne så meget af tilgroningen på strækningen 
fra Holmgårdevej til Hinge, at man igen kan færdes der til fods, og så der kan slås græs i et ca. 1m 
bredt spor. 
 

 

 

Udvalgsbeslutning 
Der henvises til tidligere beslutning fra Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 07-06-2011. 
 

 

 


