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Evaluering af Himmelbjergruten 

 

 

Tak for dine bemærkninger til Himmelbjergruten, som vandreruten nord om søerne 

hedder, fordi ruten er blevet forbundet med en eksisterende vandrerute syd for søerne, 

med en afstikker op over Himmelbjerget.  

 

Du får et skriftligt svar på dine spørgsmål, da de ikke umiddelbart vurderes at have 

sammenhæng til Himmelbjergruten. Himmelbjergruten er grundet dialog med lodsejere i 

Gl. Laven endnu ikke færdig-afmærket, og den er derfor hverken forsynet med 

informationstavler eller markedsført, men interesserede kan få et midlertidigt kort på 

turistkontorerne, hvis de spørger efter det. 

 

Mountainbikes 

 

Øget trafik af mountainbikes ses mange steder i hele Silkeborg Kommune. Det gælder 

også alle de andre private fællesveje i området. Det skyldes sandsynligvis den generelle 

udvikling. Da der således ikke er en entydig årsag til stigningen, vil en omlægning af 

Himmelbjergruten næppe føre antallet af cyklende på Sejs Søvej tilbage til tiden før 

Himmelbjergruten.  

 

Skiltning på Sejs Søvej med ”cykling med mountainbikes forbudt” eller lignende er ikke en 

mulighed, da det vil være i direkte strid med naturbeskyttelseslovens 

adgangsbestemmelser, og borgerne i Sejs-Svejbæk ville næppe heller være glade for et 

generelt forbud mod cykling. 

 

Bilister 

 

En stigning i antallet af bilister kan heller ikke tilskrives Himmelbjergruten, som er en 

vandrerute. At der kan observeres flere gående ad Sejs Søvej må tages som udtryk for, at 

såvel det lokale vandresti-kort som Himmelbjergruten bliver brugt, hvilket jo netop var 

meningen, som du også selv påpeger. 

 

Bjarne Møller-Madsen 

Sejs Søvej 59 

8600 Silkeborg 

28. august 2014 



 

 

Side 2 

 

Christiansmindefredningen 

 

Ved Christiansminde-fredningen har der i mange år været en rundtur i området langs 

vandet. Denne rundtur er nu afmærket som en lille sløjfe på Himmelbjergruten. Samtidig 

er den korrekt vist som en offentlig sti på det lokale vandresti-kort. Det er derfor 

sandsynligt, at antallet af gående er steget i Christiansminde-fredningen. Det er ikke min 

opfattelse, at gæssene er forsvundet fra området. Jeg gik stien igennem den 26. juni kl. 

7.30 i år, sammen med en medarbejder fra kommunens entreprenørgård. Vi observerede 

et pænt antal grågæs, i størrelsesordenen 5 voksne med gæslinger. De så ikke ud til at 

være generet af, at vi gik på stien. Da vi atter fjernede os fra dem, græssede de roligt 

videre. Jeg kender ikke til bestandens størrelse og udvikling, men noget tyder på, at 

gæssene ikke generes nævneværdigt af, at mennesker færdes der stille og roligt.  

 

Til gengæld kan løsgående hunde nok have betydning for grågæssene. Vi kan med diskret 

skiltning på de eksisterende standere oplyse folk om, at det pga. gæssene og områdets 

øvrige dyreliv er særlig vigtigt, at de holder deres hunde i snor. Man skal i øvrigt altid 

have hunden i snor, og det forventes hundeejerne at vide. 

 

Hunde 

 

Et øget antal hundeluftere på Sejs Søvej kan næppe tilskrives Himmelbjergruten, da det 

er de færreste langtursvandrere, som medbringer hund. 

 

Silkeborg Kommune er villig til at lade et hundeposestativ opstille på Sejs Søvej, hvis 

grundejerforeningen ønsker det. Nærmere placering må grundejerforeningen i givet fald 

gerne foreslå. 

 

Opsætning af hundeposestativer kan måske løse problemet med henkastede poser med 

hundeefterladenskaber, men man risikerer samtidig, at et sådant affaldsstativ medfører en 

yderligere stigning i antallet af hundeluftere, da det jo også som en service til hundeejerne 

signalerer, at hundeluftning er okay. Endelig er det ikke givet, at hundelufterne benytter 

affaldsstativet. Erfaringer fra andre steder i kommunen viser, at en del, på trods af 

affaldsstativer, alligevel henkaster poser med indhold, hvilket er et større miljøproblem, 

da efterladenskaberne så ikke nedbrydes naturligt.  

 

Information 

 

Som nævnt tidligere er informationstavlerne på Himmelbjergruten ikke endeligt 

udarbejdede endnu. På disse tavler vil vi gøre opmærksom på, at man på dele af ruten 

færdes ad private fællesveje og opfordre til at tage hensyn til vejenes beboere samt 

indskærpe, at hunde altid skal holdes i snor.        

 



 

 

Side 3 

Samlet set forekommer det vanskeligt, at lægge Himmelbjergruten til grund for dine 

observationer af øget færdsel af den ene og den anden art på Sejs Søvej. Isoleret set har 

Himmelbjergruten utvivlsomt medført øget gående trafik, men næppe øget hundeluftning. 

På den baggrund ser Silkeborg Kommune ikke nogen anledning til at lægge 

Himmelbjergrutens hovedrute væk fra Sejs Søvej. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Poul Erik Thystrup 
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