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Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Etablering af rekreativt område med stisystem ved Gubsø i forbindelse med anlæg af motorvej. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Området kan have stor rekreativ værdi både for lokalområdet og for andre. På trods af den 

umiddelbare nærhed af motorvejen vil et stisystem kunne give gode naturoplevelser og/eller skabe 

grundlag og motivation for motion. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Kommunens plan om etablering af rekreativt område med stisystem blev nævnt, som en del af 

projektet i forbindelse med Vejdirektoratets gennemgang af projektet for lodsejere m.fl. den 22. 

februar 2011. Det blev tillige nævnt ved borgermøde i Balle Forsamlingshus den 29.september 

2010. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
 

Teknik- og Miljøafdelingen har i forbindelse med planlægning af motorvejen drøftet muligheden for 

udlægning af erstatningsnatur omkring Gubsø, og i denne sammenhæng forelagt ideen med en sti 

omkring Gubsø for Vejdirektoratet. 

Kommunens plan om etablering af rekreativt område med stisystem blev nævnt, som en del af 

projektet i forbindelse med Vejdirektoratets gennemgang af projektet for lodsejere m.fl. 22. 

februar 2011.  

Stiens forløb afventer Vejdirektoratets beslutning om udlægning af erstatningsnatur ved Gubsø. 

Herefter vil der blive igangsat lodsejerforhandlinger. 

 



 
 

 

 

Side 2 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

·  at forslaget om et rekreativt naturområde med stisystem søges realiseret gennem samarbejde 

med Vejdirektoratet og indarbejdet i den kommende kommuneplan. Projektet kan først 

gennemføres når der er skabt budgetmæssig dækning. 
 

 

 

Udvalgsbeslutning 
 

Beslutning Plan- Miljø – og Klimaudvalget den 07-06-2011 

Indstillingen godkendt..  
 

 

 


