
 

Trækstien ved Ulstrup  
 

Referat – 1. partnerskabsmøde, den 23. januar 2014 

 

Deltagere: Knud Erik Hesselbjerg ( Skov og Naturstyrelsen ), Thorkil Danielsen  
( Friluftsrådet ), Alfred Borg ( Danmarks Naturfredningsforening ), Torben Gorm Larsen  
( formand for Hagenstrupparkens grundejerforening ), Ulrik Dalmose ( lodsejer ), Bendt 
Nielsen ( konsulent ) og Carsten Monsrud ( Favrskov Kommune ). 
 
Afbud: Arne Rasmussen, Ulstrup skole 

 

Dagsorden: 
 

1) Besigtigelse af projektområdet ( mødested ved Bøgevej 6, Ulstrup ) 
Herefter fortsætter mødet på Rådhuset i Hvorslev 
 
Det var ikke muligt at besigtige projektområdet, eftersom Trækstien var helt over-
svømmet.  
 
En kort diskussion om alternativer til at etablere gangbroer, herunder evt. øget grø-
deskæring. Det er ikke aktuelt at diskutere yderligere ift. evt. ekstra grødeskæring, 
eftersom det styres højere oppe fra ( Staten og Vandplaner m.m. ), og er dermed 
ikke indenfor de rammer, som vi har mulighed for at ændre på og påvirke. 
 
Eftersom det heller ikke er sandsynligt at rykke nuværende Træksti længere ind i 
landet ( Fredningen og manglende interesse hos flere lodsejere i området), så er 
eneste mulighed at ændre i højden ( bygge gangbroer i ca. 0,5 meters højde ), hvis 
det skal være muligt at forbedre adgangsforholdene på Trækstien, dvs. gøre den 
mere farbar.   
 

2) Opstart af partnerskabet, herunder præsentation af deltagerne  
 

3) Kort orientering om Gudenåpartnerskaber ( Knud Erik / Bendt ) 
Mere materiale om Gudenåpartnerskaber sendes sammen med dette referat. 
 

4) De foreløbige tanker vedr. projektet ( Carsten ) 
Favrskov Kommune er initiativtager til at indkalde partnerskabet, da der politisk er 
stor interesse i at gøre Trækstien mere farbar en stor del af året ( perioden april-
oktober ) for at give de lokale Ulstrup borgere og andre besøgende mulighed for at 
kunne gå tørskoet fra Ulstrup til Bamsebo Camping. Via accept fra lodsejerne samt 
opbakning og ejerskab til projektet i form af partnerskabet er det målet at gøre 
Trækstien mere farbar og gøre Trækstien ved Ulstrup til et attraktivt sted for natur-
oplevelser og friluftsliv. 
Projektet skal i høj grad ses i sammenhæng med de andre aktiviteter i byen, ikke 
mindst de mange ideer, som er knyttet op på Dannebrogspladsen.  
 



Efter at der i 2013 blev etableret markant forbedrede adgangsforhold på Trækstien 
ved Vejerslev skov i den vestlige del af kommunen i form af 600 meter hævet 
gangbro, er fokus nu rettet mod Ulstrup. 
 
I vores nabokommuner ( Randers, Viborg og Silkeborg ) er der ligeledes en række 
projekter i gang i form af at forbedre adgangsforholdene på Trækstien ved Guden-
åen.  Via Gudenåsamarbejdet, OplevGudenaa og Visitgudenaa arbejdes der på at 
forbedre oplevelsesmulighederne og turismen i tilknytning til hele Gudenåen. 
 
I kommunens budgetramme for 2014 er afsat max. 500.000 kr. til Trækstien ved  
Ulstrup. Foreløbige beregninger viser, at der er et behov for ca. 900 meter gangbro, 
dvs. at der som minimum er brug for 2,2 millioner kroner for at projektet kan blive en 
realitet. Der skal derfor søges midler hjem via eksterne fonde. 
 

 
5) Ideer / input til projektet, rundt om bordet  

 
Flere interessenter bør spørges mht. evt deltagelse i partnerskabet. 

 Lystfiskerforeningen, Bjerringbro 

 ”Løbeforeningen” i Ulstrup  

 Gudenåparkens grundejerforening 

 Sofienlundparkens grundejerforening  

 Evt. Bamsebo Camping  

 Evt. Ulstrup Marina  ( måske vurderes det at være bedst, at deres arbejdsind-
sats koncentreres omkring projekterne ved Dannebrogspladsen, og mht. part-
nerskabets deltagere er der først og fremmest tænkt på de interessenter, som er 
direkte knyttet op på brugen af Trækstien ) 

 
Det skal undersøges og diskuteres nærmere om handicapvenlige stier skal indgå i 
projektet. Handicapvenlige fiskeplatforme vil sandsynligvis kunne indgå i projekter-
ne ved Dannebrogspladsen. Handicapvenlige gangbroer vurderes dog at ville gøre 
projektet markant dyrere. Endvidere er det noget uklart, om det er muligt at der in-
denfor rammerne kan laves handicapvenlige stier tæt på de befolkede områder i 
Ulstrup.  
 
I løbet af foråret 2014 er det tanken, at partnerskabet skal afholde en ekskursion til 
Trækstien ved Vejerslev skov, for at se et lignende projekt.  
 
Desuden blev det besluttet at projektet også skal omfatte den østlige del af Ulstrup 
dvs. strækningen til og med rensningsanlægget.  
 
 

6) Bemærkninger ift. indhentning af tilbud ( de første tanker vedr. materialevalg )  
Udsat til næste møde 

 

 

 



 

 

 

 

 

Næste møde:  
 
For at kunne overholde tidsplanen ( af hensyn til vandstandsforholdene ved Trækstien skal 
anlægsarbejdet foregå i perioden april-juli 2015. Projektbeskrivelsen skal dermed være 
færdigt og ansøgningerne til Friluftsrådet og Naturstyrelsen m.fl. skal dermed indsendes 
henholdsvis 1/3 og 1/5 2014. 
 
Der blev hermed aftalt at næste møde skal afholdes omkring medio februar 2014. 
Ved dette møde skal der opnås enighed omkring følgende: 

 

 Skal tilgængelighed for alle indgå i projektet ? 

 Rammer for indhentning af tilbud: herunder forskellige ønsker til materiale samt 
bredde og længde af gangbroerne. 

 Faciliteter i øvrigt – borde/bænke-sæt, formidling langs stien, afmærkning af ru-
ter etc. 

 

 

 


