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Banedanmark 

Randers kommune, Miljø og Teknik 

folketingsmedlemmer valgt i Randersområdet: 

Maja Panduro, Torben Hansen, Michael Aastrup Jensen 

 

200 meter tilbage… 

Mellem Langå og Fladbro ligger en cykelsti og mangler 200 meter: 

 I at skabe 60 km flad og familievenlig cykelvej fra Horsens til Randers 

 I at skabe en bakkefri cykelpendlerrute mellem Langå og Randers -  og måske friste bilister 

til en mere miljøvenlig og sund transportform 

 I at skabe en miljøvenlig adgang til de store vådområder fra Væth til Vorup, til glæde for 

såvel fastboende som turister 

 

Langå Miljøgruppe fremlagde i 2008 forslag til en cykelsti ad eksisterende markveje og hjulspor, 

mellem Mosevej i Langå og Stationsvej i Stevnstrup.  

Randers kommune bakkede 100 % op om idéen og startede med at anlægge den længe ønskede 

cykelsti langs Skovboulevarden mellem Stevnstrup og Fladbro, som blev indviet i forsommeren  

I april i år havde kommunen anlagt første lag af stien mellem overskæringen ved Stavnagervej og 

hen til  jernbanesvinget, hvor jernbanedæmningen rører Gudenåen og Trækstien ved Sølyst i Langå. 

Fredningsnævnet har for længst dispenseret fra trækstiens fredningsbestemmelser, med opbakning 

til idéen om at anlægge en sådan forbindelse.  

(Læs mere her: http://www.langaa-miljogruppe.dk/?page_id=9) 

 

Kort sagt, sjældent har der været så meget medvind på en cykelsti. 

 

Hvad venter vi så på?  

Jo, vi venter på svar fra Banedanmark, som allerede tidligt i forløbet blev spurgt af Randers 

kommune, om man var interesseret i et samarbejde, således at man både fik anlagt en lav træbro på 

dette sted og måske fik løst problemet med at beskytte banedæmningen mod Gudenåen. I 

mellemtiden er mindst to banedæmninger andre steder i landet blevet undermineret af regnskyl, 

med langvarige konsekvenser for togtrafikken, så man skulle synes, at interessen kunne være der? 

 

Hvad skal der til for at få skub i sagen?  

Over 40 borgere i Stevnstrup og Langå viste deres støtte til stien, da Langå Miljøgruppe arrangerede 

en tur gennem terrænet på Cyklens dag i juni 2008.  

Der er opbakning og velvilje hele vejen igennem - skal sølle 200 meter stoppe det hele? 

 

Venlig hilsen 

på Miljøgruppens vegne 

Lou Næraa, Ulstrupvej 37 B, 8870 Langå 


