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Cykelsti mellem Skjern og Bølling 

Sogneforeningen har hen over foråret arbejdet med forslag til udvikling af Bølling. Der 

arbejdes med fornyelse af centrum, udvikling af stier i naturen og oprensning af Damslund. 

Men et af de største ønsker er en cykelsti fra Skjern til Bølling.  

Bølling ligger mindre end 5 km fra Skjern og har på sigt muligheden for at fungere som 

”forstadskvarter”. Der er ingen selvstændige institutioner i Bølling og de unge må derfor 

ofte tage til Skjern når de går til fritidsaktiviteter. Desuden går børn over 6 klasse på skole i 

Skjern.  Om aftenen og i weekender vil det være en stor fordel, at de ikke altid skal køres af 

forældrene til diverse arrangementer. Det er ikke forsvarligt at sende børn på cykel ad 

vejen - trafikbelastningen på Arnborgvej er vokset meget de senere år og man ser da 

heldigvis heller aldrig børn på vejen. 

Men en del voksne beboere arbejder i Skjern og cykler på arbejde ad den stærkt trafikerede 

Arnborgvej.  

Hele situationer ikke blevet bedre af at busruter er nedlagt og skolebusserne reduceret. 

Køreteknisk anlæg – der ligger langs Arnborgvej - er ligeledes interesseret i at få etableret 

en cykelsti. Mange af eleverne går eller cykler ud til anlægget i dag.  

Ud over disse mere tekniske begrundelser vil vi da ikke undlade at fremhæve området som 

udflugtsmål for en cykeltur fra Skjern. Der er mange småveje i området og Damslund, som 

vi regner med at få renoveret og oprenset, er en lille naturperle, som er som skabt til en lille 

pause på cykelturen. Området omkring Bølling benyttes i dag i stor grad af cykelklubber 

som benytter de cykelvenlige småveje i området.  Desuden vil det være oplagt for folk fra 

Faster og Astrup at benytte småvejene gennem Bølling for til slut at tage cykelstien, når de 

skal til Skjern. 

Vi har talt med alle lodsejerne langs traceen indtil Ferrodanvej og har mødt stor velvilje og 

forståelse for projektet – de vil alle stille jord vederlagsfrit til rådighed for en sti. 

Vi søger derfor kommunen om at få anlagt en dobbeltrettet cykesti fra krydset 

Kildevej/Arnborgvej ind til rundkørslen ved Østergade på nordsiden af Arnborgvej.  



Lodsejerne indtil Ferrodanvej vil stille jord til rådighed, og Sogneforeningen vil selvfølgelig 

søge fonde i den udstrækning det er muligt for at bidrage til finansieringen. 

Vi håber på en positiv modtagelse af denne ansøgning og glæder os til at se en ny sti fyldt 

med glade og trygge cyklister. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.


