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Folketinget bevilgede 3,9 milliarder kroner til Holstebro-motorvejen, men det forventes, at den færdige pris bliver omkring 1 milliard kroner lavere. Foto. Thorkild

Fleng

H o l s tebro-m otor ve je n – til ve js ende
Af Frede Rosenberg, Holstebro Lokalhistoriske Klub
Midt i julefreden den 26. december 2013 vedtog
Folketinget loven, der trådte i kraft den 1. januar
2014. Det var den dyreste linjeføring til 3.85 milliarder, der blev valgt – men det var også den mest interessante strækning at skrive om og sikre fotografier fra,
idet linjeføringen går hen over mange kilometer med
en enestående natur.
Holstebro Lokalhistoriske Klub blev etableret med det
formål at afdække, hvilken indflydelse den kommende
Holstebromotorvej vil få for mennesker og natur i de
områder, som bliver berørt af den nye gigantiske færdselsåre. Klubbens medlemmer er hobbyfotograferne
Åse Kristensen, Ejgil Basselbjerg, Thorkild Fleng,
Søren Langkjær og Frede Rosenberg
For at være forud for gravemaskinerne er hele motorvejslinjen på ca. 28 kilometer fra kommunegrænsen
mod syd til Krunderup mod nord gennemfotograferet
for at bevare nutiden for fremtiden. En sammenlign

ing af terrænforholdene ”før og efter motorvejen” vil
være mulig, idet hele strækningen vil blive fotograferet
igen, når motorvejen er taget i brug i 2018.
Ekspropriationskommissionens indgriben i ejendomsretten for at skabe plads til motorvejen har været fulgt
og følges fremover. Resultat blev 14 helekspropriationer (fast ejendom og jord), hvoraf 10 er nedrevet og
fire ejes af Vejdirektoratet med henblik på videresalg
- og et større antal delekspropriationer (jordarealer).
Netop på dette område har klubben mødt såvel tilfredse som dybt utilfredse – ja, grædefærdige – mennesker. Der skal ikke stor fantasi til at forestille sig,
hvilket indgreb det er for den familie, der mister deres
hjem eller den familie, der mister jord og vejforbindelser og nu snart skal til at leve med en motorvej i
baghaven.
Naturen hører med til klubbens interesseområde.
Jægere, fugleinteresserede og fredningsfolk har været

Holstebro Lokalhistoriske klub, der har foretaget beskrivelserne og taget de mange fotos
er fra venstre: Frede Rosenberg, Thorkild Fleng, Åse Kristensen, Søren Langkjær og
Eigil Basselbjerg. Foto. Eigil Basselbjerg
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kontaktet og Vejdirektoratets biolog beskriver, hvad
der konkret gøres for at holde faunaen og flora så vidt
muligt intakt. Beskrivelsen af arbejdet under jordoverfladen sammen med Holstebro Museums arkæologer
hører absolut med til de mest spændende opgaver,
klubbens medlemmer har påtaget sig. At få påvist,
hvor der har været jernalderbygninger med små båse
til dyr, og hvor begravelsespladsen har været, sætter
tankerne på flugt. Det gør arkæologens begejstring
over et smadret lerkar også. Hele klubbens arbejde
med mange artikler og godt 2000 fotos kan ses på
hjemmesiden www.holstebromotorvej.dk
Vi takker alle, der har støttet os med projektet og
håber, at mange får fornøjelse af at læse i denne publikation og på hjemmesiden.
Tak til Lars Rask Vendelbjerg for at påtage sig opgaven
med at samle vores arbejde i denne publikation Holstebromotorvejen – til vejs ende.

Eksproprierede ejendomme: (* nedrevne ejendomme).1. Store Soels. 2. Lavlund.* 3. Haurids.* 4.
Ledvogterhuset. 5. Vestervang.* 6. Lille Tovstrup.* 7. Øster Tovstrup.* 8. Tovstruphus.* 9. Øster Hattens.* 10. Mejrup Skolevej 38.* 11. Lille Munktoft. 12. Damtoft.* 13. Bakgaard.* 14. Kouslund.*
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Motorvejen skaber mobilitet
Af Jens Axel Birn, adm. direktør Vald. Birn A/S og formand for Motorvejsgruppen
I Kina siger man “vil du have en by, så byg en vej”
Efter mange års kamp står vi endelig ved målet og kan
glæde os over motorvej mellem Holstebro og Herning.
Vejen vil hjælpe erhvervsudviklingen ikke alene i Holstebro kommune, men også vores nabokommuner.
Vejen vil skabe mobilitet, og det vil gøre det meget
nemmere for private og offentlige virksomheder at
tiltrække den arbejdskraft, som vi så hårdt har brug for
i vores område.
Mange familier vil turde bosætte sig i vores skønne region, da motorvejen gør det muligt at søge arbejde i en
stor radius, hvis man ikke lige kan finde det rette job
lokalt. Selvom vi alle er taknemmelige for den motorvej vi nu har fået, er der alligevel en skønhedsplet, som
skal fjernes.

Vi mangler 7 kilometer motorvej nord-øst omkring
Herning, før vores region er koblet på det europæiske
motorvejsnet.
Hullet på 7 km skal lukkes, da det er usikkert for
trafikanterne at køre fra motorvej på motortrafikvej,
hvilket vil resultere i mange unødvendige ulykker og
desværre kommer vi formentlig også til at opleve dødsfald på strækningen i fremtiden.
Selvom vi som sagt er taknemmelige for det vi fået, så
går kampen videre for at få arbejdet gjort færdigt.
En stor tak til alle som har kæmpet for denne vej og
alle disse dygtige “vejbisser” som har gjort drømmen til
virkelighed.

Bro til omve rde nen
Af borgmester H.C. Østerby, Holstebro, (S)
Vi er ved slutningen af et langt forløb, men også ved
en ny start.
Holstebromotorvejen kommer til at betyde noget for
vores erhvervsprofil, men også for vores identitet og
selvforståelse
Holstebromotorvejen kommer til at betyde noget
for vores bosætning, men også for vores mobilitet og
udsyn. Holstebromotorvejen kommer til at betyde
noget for vores kultur. Vores virksomhedskultur, vækstkultur og vinderkultur.
Når vi snakker motorvej, opgøres afstande ikke altid i
kilometer, men i minutter og i sammenhængskraft.
Vi tror på, at jo kortere afstanden er mellem mennesker, desto mere åbner det op for.
Så motorvejen her er også et symbol på, at vi ønsker at
bygge bro til omverdenen og skabe nye forbindelser.
Det er en del af vores kultur.
Tak for Holstebro-motorvejen.
Tak til Danmark - og til lykke til alle
H C Østerby
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Cykelmotionisterne nød den fine asfalt.
Foto. Søren Langkjær.

Kulturen til forskel – er det nye kendetegn for Holstebro
Kommune – så naturligvis var der kulturelle indslag fra
Odin Teatret - Nordisk Teaterlaboratorium.
Foto: Søren Langkjær.

Transportministeren har klippet snoren og motorvejen er officielt åbnet. Foto. Vejdirektoratet.

Rulleskøjtrløbere i fuld fart fra start. Foto Søren Langkjær
Dagen igennem
var der på
indvielsesdagen
optræden på
2 scener.
Foto
Ejgil Basselbjerg
Der blev udvekslet mange hilsener blandt dagen løbere
og vandrere. Foto. Ejgil Basselbjerg

Det stor gospelkor, var dagen første musikalske indslag. Foto Thorkild Fleng

Den farverige klovn herunder, var en af de mange
deltagere på halvmaraton. Foto. Ejgil Basselbjerg
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Transportminister Ole Birk Olesen holdt indvielsestalen. Foto. Søren Langkjær

Godt 7000 benyttede chancen til at tage asfalten i brug inden bilerne blev sluppet løs. Foto. Ejgil Basselbjerg.

2 6 å rs k amp fo r motor ve je n
tAf iLarsl Rask
VVendelbjerg
æ k stjylland
September 2018: - Vi har brugt det meste af en generationpå at argumentere, analysere, arbejde og anlægge
motorvejen. Konstaterede Holstebros borgmester,
H.C. Østerby, da Holstebro-motorvejen lørdag 29.
september blev officielt indviet.
En generation opgøres normalt som en 30-års periode
og med 1992 som et nøgleår, kommer vi tæt på. Dette
år gav fire byråd officielt grønt lys til at starte arbejdet
med en motorvejsforbindelse mellem Herning og Holstebro. Men der kom først for alvor gang i udviklingen
i 2004, da Dagbladet iværksatte en kampagne med
fokus på argumenterne for at gennemføre projektet.
Det var inspireret f journalist Knud Jakobsen i samarbejde med avisens daværende chefredaktør Erik B.
Møller. Både lokale erhvervsledere og politikere gik

Holstebros borgmester H.C. Østerby talte på vegne af Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Foto: S.Langkjær

mere offensivt ind i kampen, en særlig arbejdsgruppe
af erhvervsledere blev nedsat, sagen tog fart, og det afgørende mål blev nået, da Folketinget i december 2013
vedtog anlægsloven.
Åbningsdagen lørdag blev en stor festdag med knap
7300 aktive deltagere i idrætseventen på selve motorvejen og omkring 25000 deltagere i alt i festlighederne.
En tilstrømning, der direkte imponerede transportminister Ole Birk Olesen, som foretog den officielle
indvielse og forinden havde konstateret, at Holstebro-motorvejen i sig selv er danmarkshistorie, idet den
med sine 39 kilometer er landets længste bygget i ét
stykke. Motorveje er med til at binde Danmark sammen, og
det forbedrer vilkårene for erhvervslivet. Motorveje
er en forudsætning for vækst og den sikreste måde at
komme fra A til B på en vej, betonede ministeren.

Borgmester H.C. Østerby talte på vegne af sig selv og
borgmesterkollegerne Niels Viggo Lynghøj, Struer og
Erik Flyvholm, Lemvig. - Den vestjyske folkesjæl lader
sig ikke fornægte. Vi tre kommuner har stået skulder
ved skulder, samarbejdet og kæmpet sammen om dette
projekt:
Porten til Nordvestjylland - Supermotorvejen til
Gødstrup - Vejen til Vækstjylland. - Hvor der gennem
årene er fjernet forhindringer, flyttet holdninger og
udjævnet forskelle for at bane vejen til forståelse af et
stort behov, sagde borgmesteren – og konstaterede, at
der midt i glæden er malurt i eventyret i form af ”the
missing link”. - Der er et hul i historien og i motorvejen,
som vi glæder os til at få lukket omkring Herning – ikke
mindst til gavn for trafiksikkerheden, sagde borgmesteren med henvisning til at Holstebro-motorvejen ikke
er en ægte del af det europæiske motorvejsnet før motortrafikvejen ved Herning er opdateret til en motorvej. Landbruget markerede sig med en festlig velkomst.

Landbruget markerede sig med en festlig velkomst. Foto. Søren Langkjær
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Damtoft, som her ses på et foto fra omkring år 1955,
var tidligere et husmandssted på cirka 25 tdr. land.

Damtoft knejser endnu stolt ud mellem havens store træer. Foto: Frede Rosenberg.

Kunne ikke overskue - at blive hjemløse Af Frede Rosenberg
Juli 2014: De i folkedansekredse så kendte Tove og
Ivan Pedersen kunne have siddet til leje på Kalsgaardvej 13 i Mejrup, i dag, men de kunne ikke overskue
at skulle afskrive deres bopæl, da ekspropriationskommissionen for et par måneder siden havde varslet
ekspropriation til fordel for Holstebromotorvejen.
De købte ejendommen, Damtoft, i 1983 for 675.000
kroner, og de senere år har de ofret cirka 500.000
kroner på renovering af hovedsageligt stuehuset
indvendig. Damtoft har tidligere været et trelænget
husmandssted på omkring 25 tdr. land, skyder Ivan
Pedersen på.
Da de overtog ejendommen, var grunden »kun« på
de 5000 kvadratmeter, som den også er i dag. Stuehuset med tilbygning er
på 175 kvadratmeter, og hertil kommer et brænde

skur og et hønsehus af noget ældre dato.
- Vi er bare faldet så godt til her, at vi slet ikke kunne
overskue at skulle give afkald på det hele nu, hvorfor
vi bad om og fik henstand til foråret 2015. Man skal
igennem en helt psykisk proces for sådan uden videre
at skulle sige farvel. Nu får vi også mere tid til at
rydde op og finde et nyt sted at bo. Vi er ude efter et
hus med frit udsyn som her. Og den nye bopæl kan
vel blive i Mejrup, som er en dejlig landsby med det
hele, siger de og tilføjer, at de nok hverken får høns
eller flagstang det nye sted.
Folkedansevennerne Tove og Ivan har ingen børn,
som de skal dele sorgen med over tabet af Damtoft.
Men de siger, at det er en trøst, at de fortsat har
folkedansen at gå op i - og ikke mindst har de fået en
stor bekendtskabskreds både herjemme og i udlandet
qua folkedansen.

Til den hører en familie i Holstebro Kommunes tidligere venskabsby i Sverige, Oxelösund. Tove har nydt
at danse helt fra barnsben. Hun har været leder over
mange år og er fortsat leder for et ældrehold, som
hun også foretager rejser til udlandet sammen med.
Næste tur går til Malaysia. Med et smil fortæller de,
at Ivan mange gange har været Toves »prøveklud«, når
trin skulle forklares eller indøves.
Ivan var i 12 år formand for Holstebro Folkedanserforening, hvor han afløste Arne Bech. Mens de viser
rundt i den store have med de mange planter, kan
der spores en vis vemodighed. Men folk, der ikke får hele deres ejendom eksproprieret, må leve tilbage med og på de rester, som
motorvejen levner. Dem har vi ondt af, de er meget
dårligere stillet

Med stuehuset i baggrunde, har Tove oog Ivan altid været glade, for den sttorslåede udsigt - om få år kigger de kun ud af en bilrude. Foto Frede Rosenberg.
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Ivan og Tove fik i stedet for den manglende landudsigt en dejlig stor udestue med et par næsten uflyttelige palmer, som de ”forlangte” skulle blive stående, da den tidligere ejer flyttede.
Foto. Frede Rosenberg

Fa nd t det nye hje m i bye n Af Frede Rosenberg

Juni 2018: Tove og Ivan Pedersen fandt ikke en bopæl
i Mejrup - som de havde gået og talt om - efter ekspropriationen den 8. april 2015, men de faldt for en
meget velholdt villa, der var lige til at flytte ind i på
Poppelalle’ nr. 2 i Holstebro.
-Vi mangler den herlige udsigt, vi havde fra boligen
på Kalsgaardsvej. Men her fik vi en flot villa med en
aldeles pragtfuld udestue på 35 kvm. Og det var nok
den, der gjorde, at vi besluttede os til at blive byboere,
siger Ivan og Tove.
Begge fortæller, at de har grund til at være tilfreds med
hele kommissionens behandling af ekspropriationen.
Kommissionsformanden, Mette Plejdrup, var meget
kontant og samtidigt gjorde hun meget ud af at sætte
dem ind i, hvordan kommissionen var kommet frem
til at give dem 2 mio. i samlet erstatning for deres
ejendom på Kalsgaardvej 13.
Tove og Ivan siger, at de selv havde en lidt større sum
i hovedet, men kommissionen var helt afvisende med
hensyn til at afvige fra deres udspil.
- Og nu bagefter er vi klar over, at vi skal være tilfredse.
Havde vi skullet sælge ejendommen i fri handel, havde
vi næppe fået mere end 1,5 million.

- Men erstatningsbeløbet slog ikke helt til, da vi skulle
købe villaen på Poppelalle. Her måtte vi af med 2.25
mio. Så skal tilføjes, at villaen var lige til at overtage og
i en meget fin stand.
Begge giver udtryk for, at det var med lidt vemod, at
de skulle forlade deres hjem efter 33 år. Og som Tove
siger, så var det værste, at nogen pludselig kom og forlangte, at de skulle flytte. Ligeledes gjorte det et stærkt
indtryk, at vejdirektoratets folk pludselig en dag gik og
skrabte malingen af vinduerne - åbenbart med henblik på at undersøge, om der var tale om miljøfarlige
materialer.
Et punktum for deres drømme om huset derude på
landet forsvandt næsten helt, da Tove under et besøg
på stedet -efter at de 1. oktober 2015 var flyttet ind i
deres nye hjem - mødte en gravko i sving på gårdspladsen.
I dag har Ivan fået et medarbejderjob hver fredag
eftermiddag på Kirkens Korshærs Genbrugsbutik op
Gartnerivej i Holstebro. Og Tove har fortsat sit virke
med seniordans i hendes et og alt: Folkedansehuset.
Foruden dansen arrangerer hun mange tur for deltagerne.

Citat

“

- Vi mangler den herlige udsigt,
vi havde fra boligen på Kalsgaardsvej.
Men her fik vi en flot villa med
en aldeles pragtfuld udestue
på 35 kvadratmeter
Ivan Pedersen,
eksproprieret
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Det er disse fem kæmpehøje på stribe, der bestemmer, hvor motorvejen skal placeres. Foto. Frede Rosenberg

Kæmpehøj vælter Øster Hattens
November 2014: Lis og Svend Lykkegård må se
i øjnene, at deres herlige hjem Øster Hattens på
Viborgvej 141 i Holstebro, bliver sat til kroner kroner
og ører for senere at blive revet ned for at give plads
til den kommende Holstebromotorvejen.
Allerede når man fra Viborgvej svinger ind på asfaltvejen, der gennem frodige, blågrønne kornmarker
fører op til den store landbrugsejendom Øster Hattens, fornemmer man, at her bor folk, der har tjek

på tingene. Den antagelse bliver bekræftet, når vejen
går over til en flot allé og gårdsplads med hvidgråt
nyrevet grus.
En gåtur i haven, rundt om de mange bygninger
og en placering i stuen med et langt kig mod syd
fuldender helhedsindtrykket af orden, smuk vedligeholdelse og sans for det æstetiske.
går over til en flot allé og gårdsplads med hvidgråt
nyrevet grus.

En gåtur i haven, rundt om de mange bygninger
og en placering i stuen med et langt kig mod syd
fuldender helhedsindtrykket af orden, smuk vedligeholdelse og sans for det æstetiske.
Kunne have overlevet
Svend ”har” fem kæmpehøje, han godt kunne have
undværet i den aktuelle situation:
- Jeg er ikke modstander af, at fortidsminder bevares,
men der må være en grænse. Det forholder sig sådan,
at fire af de her omkringliggende ekspropriations-truede ejendomme - inklusive Øster Hattens
- kunne have været reddet, såfremt myndighederne
havde givet dispensation til at afstandskravet mellem
den kommende motorvej og fem kæmpehøje blev
mindsket fra de 150 meter til mellem 50 og 100
meter.
Kæmpehøjene er beliggende på min jord lige syd for
Viborgvej. Jeg har fremført det urimelige i, at der her
tages større hensyn til de døde end de levende. Men
nej, den repræsentant fra Vejdirektoratet, som var på
besøg, fastslog, at nu var stregerne slået på papiret,
og fjernelsen af de berørte ejendomme kunne man
betale sig fra, siger Svend Lykkegård med bitterhed.
Svend fortæller, at kæmpehøjenes afgørelse på linjeføringen er bevist i og med, at den første og kasserede skitse viste, at motorvejen skulle anlægges ca
100 meter vest for Øster Hattens og krydse Viborgvej,
hvor sidevejen fører op til Øster Hattens.

Haven og alle bygninger er velplejede hos Øster Hattens. Foto: Frede Rosenberg
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Om nogle år pløjer motorvej ind her med sigte mod
flagstangen.

Fakta

Lis og Svends skønneste
plet, er stuen med
haveudsigten.

“

Lis og Svend Lykkegård er
henholdsvis 70 og 72 år
Ejet og drevet labrugsejendommen Øster Hattens i 45 år
Ejendommen er på 40 hektar med
hovedsagelig lerjord
Dyreholdet er sat ud.
Har lejet yderligere 110 hektar
jord.
På markerne er der et rigt dyreliv.

- Men ikke nok med det, så berører det også vores to
døt¬re meget. Nu har de snart ikke deres kære barndomshjem mere. Og hertil kommer, at de tre drengebørnebørn også mister et fristed og en tumleplads.
Drømmen om, at en af dem skulle blive ejer af Øster
Hattens, er pludselig en sagablot, fastslår Svend og
fortsætter: -Vi ved på nuværende tidspunkt slet ikke,
hvornår vi skal forlade gården. Og en erstatningspris
for vores ejendom tør jeg slette ikke gætte på. Men
nu skal vi videre, og vi er indstillet på at se fremad
fremfor at give op overfor en afgørelse, der kunne have
været undgået eller i det mindste reduceret-. Den 3.
juni kommer ekspropriationskommissionen til Øster
Hattens for at afsige dommen.
Ægteparret Lykkegaard ved ikke hvor
længe de kan nyde deres velplejede have
Foto. Frede Rosenberg.
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Svend og Lis Lykkegård kan fryde sig over deres ”nye” have og villa, men siger, at penge ikke klarer alt, når man mister sit hjem. Foto: Frede Rosenberg

Savner den gamle gård
Maj 2018: - Vi savner stadig vores hjem, og det gør
vores børn og børnebørn også. Man kan ikke bare
sættes uden for indflydelse og fratages sit hjem efter
næsten 50 år uden personlige følger. Siger Lis og
Svend Lykkegård, selv om de efter at være blevet
eksproprieret på grund af den nye motorvej har fået
bopæl på Klintevej ned til Vandkraftsøen i Holstebro. Hvor de efter en kraftig ombygning og beplantning af den 1300 kvadratmeter store grund har fået
en pragtvilla med den bedst tænkelige beliggenhed.
Men alt er ikke så godt, som de havde forestillet sig.
Især er det gået ud over Lis, der har været psykisk
påvirket og er det endnu.

Af Frede Rosenberg

Parret benyttede en advokat som både de og naboerne var godt tilfredse med. Salæret løb op på 80.000
kroner, men Vejdirektoratet refunderede de 50.000
kroner. Svend Lykkegaard råder andre, der udsættes
for ekspropriation til altid at have en erfaren advokat
som rådgiver og har et forslag til myndighederne.
- Der bør være fuld ekspropriation af ejendomme,

der ligger indenfor en afstand på 200–300 meter fra
motorvejen. Som det er i dag, kommer de nærliggende ejendomsbesiddere, der kun mister jord, ud med
et stort økonomisk tab, når de vil sælge ejendommen. Og skattemæssigt er der også forskel i forhold
til dem, der mister hele ejendommen. Mit forslag vil
koste staten en del kroner. Men har staten råd til en
motorvej, må staten også have råd til at undgå,

-Vi havde ellers regnet med, at alt faldt på plads, da vi
fandt villaen på Klintevej og i fællesskab begyndte at
byg¬ge om samt fik renoveret haven med en hel del af
træer og planter fra Øster Hattens, siger Lis og Svend
på skift. Og så nager det fortsat Svend, at Øster Hattens og flere andre ejendomme – som det fremgik af
de første planer for motorvejens linjeføring – kunne
være gået fri, såfremt fredningsmyndighederne havde
givet dispensation fra afstandskravene til en enkelt
gravhøj. De kunne have været reddet, såfremt myndighederne reduceret afstandskravet mellem den
kommende motorvej og fem kæmpehøje fra 150
meter til mellem 50 og 100 meter
Ægteparret drev i godt 45 år landbrugsejendommen
Øster Hattens ved Mejrup, der blev eksproprieret
i august 2014. Som lejere blev de boende på Øster
Hattens fra august 2014 til oktober året efter. Og i
mellemtiden havde de fundet deres nye bopæl på
Klintevej. Erstatningssummen for jord og bygninger
faldt på plads, efter at udvalget havde været alene om
kaffebordet et par gange.
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Lis Lykkegård døjer fortsat med psykiske problemer efter at have mistet sit hjem. En herlig ny bolig med udsigt
over Vandkraftsøen med et kig til hendes fødehjem ved Uhresøvej kan ikke opveje tabet, siger hun.
Foto: Frede Rosenberg

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

Familiens store glæde på Bakgaard har været den store sø med fisk, fugle og muligheden for en rotur. Foto: Thorkild Fleng

S i d s te jul på slæg tsg å rde n
November 2014: Familien Lisbet Kjærgaard og Ole
Kaars¬holm Jakobsen kendte det halve af ekspropriationskom¬missionens kendelse, da kommissionen
den 28. oktober i 2014 mødte op på gårdspladsen ved
den gamle slægts¬gård Bakgaard på Skivevej 139 i
Holstebro for at afslutte ekspropriationen.

Af Frede Rosenberg

Hele ejendommen skulle væk, og nu var der ”kun”
erstatningen for hele ejendommen, der skulle afgøres,
som endnu en omkostning for Holstebromotorvejen.
Kan man i den slags forretninger tale om et pletskud,
så fik hele Bakgaard en fuldtræffer. Men Ole håber
på, at der bare vil stå et enkelt træ tilbage, for som han
siger:
Her er jeg født og opvokset, her har jeg tumlet rundt
og slået søm i og lavet ”ulykker”. Efter mange års slid
med at modernisere hele ejendommen, pleje vores
dejlige sø med fisk og fugle, anlægge fodboldbane til
børnene og fryde sig over fasaner og rådyr, der fouragerer i baghaven, ville det være trist for hele familien,
hvis der ikke stod blot et enkelt minde tilbage, når
motorvejen med til- og frakørselsramper har taget sin
del. Familiens håb om, at en af deres to børn skulle
føre slægtsgården videre, er nu definitivt borte.
Men jeg ved også godt, at vi er mange, der må vige for
motorvejen. Sådan er det bare. Det er trist, men vi skal
jo videre – udviklingen må ikke gå i stå. Og vi er da
også klar til at flytte ind i en anden perle i Holstebro,
så snart jeg som håndværker har sat mit aftryk på den.
Måske kan vi slutte af her på Bakgaard med Frederiks
konfirmation i det kommende forår, siger Ole. Med til
familiens mange tanker og overvejelser om fremtiden
hører den tilfældighed, at det var datteren, Lærke, der
en dag glædestrålende kom hjem og sagde:

Lisbet Kjærgaard og Ole Kaarsholm Jakobsen er sammen med datteren Lærke er kede af at forlade slægtsgården, men glæder sig over at kunne flytte ind i en
anden ”perle”. Foto. Thorkild Fleng

Fakta:

“

Ole og Lisbet overtog ejendommen
i år 1999 efter Oles forældre, Ellen
Marrete og Peter Jakobsen De har
to børn - Frederike og Lærke - der
er henholdsvis 16 og 13 år ejendommen er på i alt 22 ¥ hektar.
Jorden er lejet ud Bakgaard er en
slægtsgård, der nu tæller 7. generation Ole er uddannet tømrer og
medejer af Vejløs Byggeforretning
PS i Holstebro Lisbet varetager det
kontormæssige i forretningen

-Mor, mor, jeg ved, hvor vi skal bo, jeg har set et ”til
salg skilt”. Det holdt stik, hun havde fundet den
anden perle midt i byen - dog uden tre skorstene som
Bakgaard havde engang. Først nu er ekspropriationen
endelig på plads, efter at der er indgået forlig om
erstatningsbeløbet. Familien afstod hele ejendommen
til staten pr. 1. januar 2015, og blev fra det tidspunkt
lejere.
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Her på plænen har egnens folk siddet og hygget sig over sceneriet på tersssen.
Foto. Thorkild Fleng

H auri d s snar t en sa g a blot

Fje r ne s. D en 3 5 0 å r gaml e l and e j e nd o m i Tvis m å vige for den nye m otor vej. - Af Frede R osenber g
Juli 2014: For at give plads til Holstebro Motorvejen
havde eksproprieringskommissionen i slutningen af maj
indkaldt til møde i gildesalen på den naturskønne gamle
landejen¬dom på Morrevej i Tvis for at bekendtgøre
overfor ejerne, Hanne og Carl Ulrich Nørgaard, at de pr.
første juli i år skal afstå ejendommen til staten Det var
familiens ønske, at der ikke skulle være en masse virak op
til og på ekspropriations-dagen. For som Ulrich udtrykte
det: Vi har fået en fair behandling af myndighederne
under hele forløbet, og sådan skulle der helst også sættes
punk¬tum. Men det kom dog lidt bag på os begge, at
selve forretningsgangen blev gennemført med en næsten
ophøjet værdighed, respekt og grundighed, som om vi
sad i en egentlig retssal. Det var helt alene den kvindelig
kommis-sarius, der styrede slagets gang. De 12 kommissionsmed-lemmer kom ikke med bemærkninger. Til grundigheden hørte også¸ at kommissarius efter en vandring
rundt på Haurids erklærede, idet hun så på sin gps: »Nu
har vi gået 3,2 kilometer«. Både Hanne og Ulrich siger,
at det er med vemod, at de om et halvt år må flytte fra
Haurids - men de er enige om at se fremad og komme
videre. De har da også allerede planlagt en hel del, idet de
på Bakgårdsvej i Tvis har købt en skovgård med henblik
på opførelse af en ny villa.
Vi var så heldige, at en god kammerat ville imødekomme
vores store ønske om at købe gården af ham. Hermed
oplevede vi, at situationen gentog sig fra dengang, vi handlede os til Haurids, hvor det var Karlshøj, der var parat
til at handle. Men han kan ikke lade være med at tænke
på, at mange af landmandskollegerne bliver ramt hårdt.
Det gør de, når de efter motorvejens etablering må

Om et halvt år kan familien Nørgaard lade klokken
kalde til afgang. Her på trappen er datteren Amalie
ved deres side. Foto: F. Rosenberg.
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kon¬statere, at de står tilbage med en amputeret ejendom.
Her hjælper erstatningsjord og penge kun lidt. Mens
Ulrich Nørgaard viser rundt på ejendommen, forkla¬rer
han, at Haurids ses nævnt med særskilt matrikelnummer
i 1664. Af en oversigt over de forskellige ejere fremgår
endvidere, at stuehuset blev flyttet og nybygget i 1896. Og
kæmpelinden skulle være et levn fra 1823. Selv har Hanne
og Ulrich med nænsom hånd ofret store summer på at
restaurere hele stuehuset. Ulrich fortæller, at der er knyttet
flere gode historier til ejendommen.
Det fortælles, at den danske flåde i sin tid fik leveret
ege-skibstømmer fra skovene på stedet. Haurids var også
en slags tilholdssted for egnens beboere. Der blev afholdt
teaterforestilling med den skrånende plæne til tilskuerne,
mens terrassen var indrettet som scene. Helt let var det
ikke før ombygningen at bevæge sig »bag kulissen« - for
fra folkestuen skulle man nemlig både passere køkken,
toilet og et soveværelse, før man var fremme ved terrassen.
Ulrich vil ikke benægte, at det især er den storslåede natur
med store træer, heden og de flotte engarealer med store
kildevæld og maj-gøgeurt, det vil blive svært at undvære.
Og for børnene er det barndomshjemmet med blandt
andet den store lind, hvorunder de har leget så mange

Nøgleårstal i Haurids’ 350-årige historie beskrevet med
gotiske bogstaver.

gange, de må sige farvel til.
Som en afsluttende bemærkning siger han: Jeg vil
rose kommissionen for, at det var naturen omkring
Haurids og gravhøjene, der fik prioritet forud for
bygningerne, da linjeføringen for motorvejen blev
lagt fast.

Ulrichs drengedrømme som seks-årig - at komme til
at eje en 4-længet gård på over 100 tønder land med

meget natur - gik i opfyldelse. Foto: Th. Fleng.

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

Det gamle egetræ faldt ikke for stormen, men for motorsaven fra AP Sovservice. Foto. Thorkild Fleng

Skovfoged Ole G. Olsen kunne udlede mange data om
egen, men på grund af råd, kunne han ikke opgive alderen
nærmere end til over 100 år. Foto. Ejgil Basselbjerg

Lindetræetviste sig at være hul og rådden indvendig.
Den havnede i flis, mens rødderne fik plads på faunabroen. Foto. Frede Rosenberg

Motorvejen tog træerne og musene fik rødderne
Et lindetræ plantet i 1823 og en godt 100 år gammel eg måtte lade livet ved Haurids på Morrevej i Tvis.
Af Frede Rosenberg
Maj 2017: Så kom turen til den eksproprierede
ejendom Haurids’ meget gamle træer på Morrevej i
Tvis. Et lindetræ, der menes at være plantet i 1826, og
en kæmpe-eg af nyere dato, blev fældet i slutningen
af april. Begge for at give plads til den kommende
Holstebromotorvejen. Den gamle firlængede landbrugsejendom Haurids blev total-eksproprieret i 2015.
For ejerne Hanne og Carl Ulrich Nørgaard samt deres
fire børn var det med vemod, at de måtte sige farvel til
den gamle gård med den storslåede natur lige uden for
døren. De nævner i den forbindelse de store engareal
med gøgeurt og de mange egetræer umiddelbart vest
for ejendommen. Familiens børn var især kede af at
skulle væk fra deres ”legetræ” - en stor og bred lind.
Hvor de, som mange børn før dem, havde leget under
de nedhængende grene, der dannede et stort rum. Alderen på såvel linden som egetræet har været genstand
for mange gæt. Holstebro lokalhistoriske Klub havde
derfor ved fældningen af træerne allieret sig med skovfoged Ole Grøndal Olsen for at få hans faglige mening
om de to markante træer Fældningen tog sin begyndelse med egen, som AB Skovservice i Skave var hyret
til fælde af entreprenørfirmaet Arkil, der har til huse i
stuehuset på ejendommen, mens de står for jordarbejdet m.v. på en længere strækning af motorvejen.

Den gamle eg
Ud fra årringene er egetræet vurderet til 100-105 år,
siger skovfoged Ole G. Olsen Det midterste af stammen er angrebet af svamp, antagelig svovlgul poresvamp. Svampen havde forårsaget løst råd i centrum af
stammen, det var muligt at pille løs brun-gul råd ud af
midten af stammen. De inderste årringe kunne ikke
konstateres og er vurderet på skøn.
Træet havde en stor og bred krone til alle verdenshjørner, hvilket er tegn på at træet er opvokset i læ, samt
at der har været lys nok til at skabe en stor krone. Eg er
et lystræ i modsætning til et skyggetræ som f.eks. bøg,
det vil sige, at der skal have været et åbent areal rundt
om træet for at udvikle en stor og bred trækrone. Derfor
er egen plantet på et åbent areal med rigeligt lys og
opvokset under beskyttede læ forhold. Egen er antagelig plantet af Jens Jensen- Karen Olsen ca. 1912-1917.
Formentlig i læ af skov plantet i 1869. Egen har under
opvæksten været udsat for stærk forårsfrost (nattefrost)
. Hvilket ødelægger vækstlaget lige bag barken og kan
give ringskøre hvilket giver sig udslag i løse årringe,
manglende sammenhæng i veddet. Træet har også været
udsat for kraftig vinterfrost, der kan give frostrevner,
hvilket kan give en kløvningsvirkning med en radial
bristning til følge i træet, dårlig sammenhæng af veddet.

jordbunden er sandet og antagelig noget fugtig. På disse
jorde er der ofte forårs nattefrost. Træet består af splintved og kerneved ( det mørke og holdbare)
Lindetræet ved Haurids
Lindetræet skulle ifølge ejerne være plantet i 1823. Kæmpelinden besår af flere stammer og den er hul indvendig
på grund af råd. Linden havde sat utallige rodskud rund
om stammen så den virkede helt ”lodden”. De mange
rodskud dækkede for udsynet til stammen fra jordoverfladen og ca. 1,5 m opad, så man skulle tæt på for at se
selve stammen, der bestod af flere stammer. På grund af
at træet var delt i flere stammer, samt at det var råddent
og hult i midten, var det uforsvarligt at fælde træet uden
hjælp af større maskinkraft. Årsagen til at træet har flere
stammer kan bl. a. være: Forårsnattefrost, der har bevirket at det nyplantede træ har afsat flere topskud. Lind er
ret resistent for forårsnattefrost, men kan ved stærk frost
tage skade på topskud. Endvidere kan hare, kreaturer
eller hjortevildt have bidt toppen af det nyplantede træ.
Træet har så afsat flere topskud. Man kunne have klippet
de overflødige nye skud væk, så der kun havde været en
stamme tilbage. Lind udvikler nogle velduftende blomster,
som giver en meget fin, mild og velsmagende honning.
Blomsterne kan anvendes til the. Man kan antage at
ejerne har haft bier og har høstet den gode honning.
Ejerne har ikke udnyttet træet, der kan anvendes til
brænde, billedskærerarbejder samt musikinstrumenter og
blidtræ til møbler. Veddet er spredtporet med utydelige
årringsgrænse og har ingen kerne som f.eks. eg. Veddet er
let og blødt og slår sig næsten ikke. Ejerne har haft glæde
af træet og den kølige skygge, som det giver om sommeren
på grund af fordampning fra bladene”. Vejdirektoratets
biolog Niels Kragh Kristensen fortæller, at rødderne placeres på faunabroen for at etablere ledelinjer for store dyr
og skjulesteder for mindre dyr. På faunabroen udlægges
tillige nogle større sten og der plantes buske langs siderne
for at lede dyrene over broen.

Den gamle lind, der foruden at være et vartegn for ejendommen Haurids, var tillige børnenes legetræ.
Foto. Thorkild Fleng
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Familien Nørgaard fik på rekordtid bygget denne dejlige villa på 255 kvadratmeter af Midtjysk Albyg med familiens eget firma Danbauer på sidelinjen. Familien har passet
byggeriet fint ind i landskabet med udsigt til en større sø, Tvis Å og græsarealer med kvæg. Foto: Ejgil Basselbjerg

Ø n ske r sig ikke de n g a mle g å rd tilbage
Det var barsk for Nørgaard-familien i Tvis at afstå deres flotte gård af Frede Rosenberg
December 2017: - Vi har fået noget nyt at bo i og vi
har igen fået en dejlig natur med skov og eng. Skal
vi være hudløs ærlige, så vil vi ikke bytte tilbage med
Haurids nu. Fortæller Carl Ulrich Nørgaard fra sit nye
hjem i Tvis. I forbindelse med eksproriering på grund
af Holstebro-motorvejen fik familien Carl Ulrich
Nørgaard, Hanne Nørgaard og deres fire børn frist til
den 14. april 2015 med at fraflytte den smukke gård,
Haurids, men de nåede stort set ikke at låse efter sig,
Entreprenørselskabet Arkil – med opgave at bygge
en del af Holstebromotorvejen– stod på spring for at
tage hele ejendommen i brug til kontor, lager, værksted med videre. Familien havde i mellemtiden købt
skovejendommen Bakgårdsvej 1, Tvis på 37 hektar og
bygget en villa på 255 kvadratmeter og et maskinhus
dobbelt så stort. Der blev simpelthen ryddet et skovareal på den anden side af ve¬jen, og det nye hus har
fået adressen Bakgårdsvej 2C, Tvis. Det blev et kæmpe
job at flytte og få den nye bolig op at stå så forholdsvis
hurtig.
- Her skylder vi Holstebro Kommune en tak, fordi man
kunne se, at vi stod uden bolig. Kommunens folk var
simpelthen dygtige til at samarbejde og skaffede os de
nødvendige tilladelser til at sætte det nye byggeri i gang
i løbet af fire uger, fortæller Carl Ulrich Nørgaard.

Noget af naturen tilbage
-Vi har fået noget nyt at bo i og vi har igen fået en
dejlig natur med skov og eng. Det kan trods alt være
en trøst for andre, der skal forlade hus og hjem. Vores
fire børn er nok mest berørt af ekspropriationen af
Haurids – det er jo deres fødehjem, de er blevet revet
bort fra, siger han. Carl Ulrich Nørgaard vil ikke ud
med, hvad familien fik udbetalt for Haurids; men
han kan betro dem, der tror, at man bliver rig efter en
ekspropriation, at de må tro om igen.
Men vi har fået nyt hjem som vi er blevet rigtigt glade
for. Han synes, der er alt for lidt fokus på dem, der
ikke bliver fuld-eksproprieret. De må leve videre med
en amputeret ejendom, der er blevet meget værdiforringet. De står måske også med et vejsystem, der
giver dem lange transportveje med landbrugsvarer og
maskiner, og så må de tålmodigt sidde og vente, indtil
myndighederne efter mere end et år træffer afgørelse
om en eventuel kompensation. Carl Ulrich Nørgaard
vil anbefale, at den, der skal igennem en ekspropriation, finder en rigtig kompetent rådgiver, der har
ekspertise på området.
Jeg fik hjælp af juristen og rådgiveren Ole Kirk fra
Land¬brugscenteret. Han var en fantastisk støtte
igennem hele forløbet.

På den 37 hektar store ejendom har Carl Ulrich Nørgaard
fået god plads til 25 kreaturer af racen Skotsk Højlandskvæg.
Her har han fået lokket en flot tyr frem.
”Og den er ganske fredelig”, fortæller han.
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------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

Toget har så godt som aldrig generet familien - kun en smule, når det var forsinket eller aflyst.Foto. Frede Rosenberg.

To g s p or hæves fire me te r over motor vejen
Afklaring. Det tog kun fem minutter at blive enig om erstatningens størrelse. Af Frede Rosenberg
Juli 2014. Ledvogterhuset Lille Urlundvej 4, Tvis, blev i
sin oprindelse bygget på stedet af DSB i 1904 og tjente
som bolig for ledvogteren ved Vejle-Holstebro-banen. De
sidste 12 år har Anne og Thomas Merrild Brogaard ejet
huset, men nu er det slut i og med, at kommissarius den
3. juni skrev »eksproprieret« i sin kendelse, for at
Holste-bromotorvejen uhindret kan fortsætte under jernbanen, der hæves fire meter og placeres på en kæmpejordvold. To trafikårer vil herefter være lige partnere i
kampen om infrastrukturen til og fra Vestjylland. De
købte ledvogterejendommen - huset på 120 kvadratmeter og grunden på 1495 kvadratmeter - for 495.000
kroner. Thomas synes ikke, det kommer andre ved,
hvilken erstatningssum, de fik, men han tilføjer, at de er
godt tilfreds. Han er mindre tilfreds med de langstrakte
motorvejsforhandlingerne.
- Lige før, motorvejsprojektet kom på tale, ville vi sælge
og stod med en kontrakt i hånden. Men handlen måtte
droppes, da ingen kunne fortælle os nærmere om
linjeforløbet. Vi havde de langtrukne forhandlinger om
Silkeborgmotorvejen i tankerne. En artikel under overskriften »Stavnsbundet grundet motorvejen« fra marts
2013 i Dagbladet var imidlertid med til at sætte skub i

forløbet. Ulla Tørnæs (daværende medlem af Folketinget for Venstre) var én af dem, der gik ind i debatten og
var med til at skabe så meget røre, at motorvejsprojektet kom på finansloven og blev vedtaget ved årsskiftet
2013/14, mener Thomas Merrild Brogaard.
- Det lange sagsforløb var ved at gå os alle på nerverne.
Endte det med en linjeføring til Holstebro Nord eller
Holstebro Syd. Mange andre grundejere har haft de
samme bekymringer som os. Sådanne langstrakte
forhandling skal undgås en anden gang. Her bør vores
politikere have lært noget,« siger han. Familien Brogaard
kan fortælle, at kommissarius Mette Plejdrup Nielsen
som formand for ekspropriationskommissionen havde
anderledes fart over feltet. Syv dage efter, at Thomas
Merrild Brogaard under et borgermøde i Tvis gav udtryk
for, at han gerne så Ll. Urlundvej eksproprieret, havde
han svar. Tilsvarende var de efter en rundvis¬ning på
ejendommen enige om betingelserne på under fem
minutter. Thomas siger, at familien har været meget tilfredse med deres lille ledervogterhus – blot var der ikke
plads til en familie på fire. Toget har ikke generet dem:
-Det hørte vi den første uge – og når det var forsinket
eller aflyst, siger han.

På dette sted placeres en langstrakt kæmpejordvold til
jernba¬nesporet, der hæves så meget, at der er fire meters frihøjde til motorvejen. Fotos: Frede Rosenberg.

Under renoveringen af huset var Thomas bevidst om at
bevare det oprindelige indtryk. Derfor blev der monteret
et »gammelt« komfur, og en bue med marksten fuldendte
nostalgien. Foto. FredeRosenberg.

Familien Brogaard
Thomas Merrild Brogaard er projektleder og medejer af byggefirmaet Kongsgaard A/S. Anne er
rejsekonsulent hos Team Benn.
Familien har to børn - Malthe på
halvandet år og Mille på fire.
De flytter snart ind i et af firmaets ny energivenlige huse på
Teglparken i Holstebro

Familien Brogaard har givet ledvogterhuset en større
renovering. Kommissionen bemærkede det, og Thomas er sikker på, at det blev taget i betragtning ved
fastsættelsen af erstatningen. Foto. Frede Rosenberg.
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State n bliver fritidsla ndma nd
Stort projekt. Ekspropriationskommissionen tog den 3. juni hul på de
eksproprieringer af fast ejendom, der bliver nødvendige
for at give plads til Holstebromotorvejen.
Af Frede Rosenberg

Familien på Viborgvej 143, Mejrup, Holstebro
- Lene Stephansen Danielsen og Dennis Sønderby
Daniel¬sen - vidste i lang tid, at Holstebromotorvejen
en dag ville komme meget tæt på deres 3,2 hektar
hobbylandbrug, som de købte i 1999.
Ventetiden, til afgørelsen faldt, har været træls.
-Ville vi få motorvejen tæt på vores hus, så det næsten
ikke ville være til at bo der for støj og bilos for slet
ikke at tale om, hvilken udsigt vi ville få mod syd.
Kunne vi så få solgt og til hvilken pris, spørger de. Nu er afgørelsen truffet, og den er vi tilfreds med, for
motorvejen tager alle vores bygninger og jorden, så
vi har krav på fuld erstatning. Og den tildelte erstatningssum er vi ligeledes godt tilfreds med, fortsætter
de. Staten (Vejdirektoratet) overtager deres ejendom
pr. 1. august i år, og Dennis har lejet det hele yderligere et år.
Koi-karperne
Familien Danielsen, der også omfatter to drenge på
13 og 15 år, har i høj grad sat deres præg på ejendommen. Hele stuehuset er blevet renoveret, der er
bygget en garage, en staklade og to små stalde til de
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kreaturer og heste, som de har haft gående på deres
lille stykke jord.
En lille dam eller en meget stor pøl har de også fået
anlagt smukt omme bagved. Der går der en hel del
koi-karper, som de håber, der findes aftagere til.
Til ejendommens historie kan de ikke bidrage med
meget. Men et maleri, som de overtog fra sælgeren,
viser, at der har ligget en trelænget gård på stedet.

Et gammelt maleri fortæller, at ejendommen hedder
Thoustruphøj, og at der har været tale om en
trelænget gård.

Flinke kommissionsfolk
Både Lene og Dennis vil gerne være med til at mane
langt ned i jorden, at disse ekspropriationsfolk er nogle djævle, der bare river huse ud af folks besiddelse,
som de har fået fortalt.
De mødte en særdeles positiv kommission. Medlemmerne var meget flinke og imødekomne, og gjorde
bare deres embedspligt. At de så satte punktum for
familiens hygge¬lige bopæl på landet tæt ved Mejrup,
må de tage som en nødvendighed, der endte godt
for familiens fremtidige planer, må Lene og Dennis
konstatere.

------------------------------------Holstebromotorvejen -

Motorvejen vil ramme staldene, men stuehuset bliver
også berørt af en jordvold, der er nødvendig i forbindelse med, at motorvejen skal føres over Viborgvej.
Fotos. Frede Rosenberg

til vejs ende ----------------------------------------------

Sto
r
afstand
til
jorde
n
Følgerne for de, der er tvunget til at afstå deres ejendom eller dele deraf til Holstebromotorvejen, er vidt forskellige
tog imod over en kop kaffe i køkkenet. Han syntes at
være i godt humør, men støttet af Lena kom det dog
ret hurtig frem, at de har haft et forfærdeligt år. De har
måttet tåle støj og støv fra motorvejsmaskinerne i en
sådan grad, at køkkendørene har stået og klapret, og
støv har lagt sig tæt indenfor. Og som om det ikke var
nok, så fortæller Preben videre, at han i august måned
i år pludselig blev ramt af en hjerneblødning.
- En hurtig indsats med helikopter til Aarhus Universitets¬hospital var nok det afgørende for, at jeg i dag
er i live uden større men. Nu er jeg inde i et genoptræningsforløb, og det går godt,- siger han.

Preben G. Jensen og Lena må fremover afskrive en stille og hyggelig dag i haven. Det bliver støj og os fra de
forventelige cirka, 19.000 autokøretøjer (tal fra Vejdirektoratet), der vil suse forbi ejendommen, når motorvejen
er helt færdig, der liver dominerende. Foto. Frede Rosenberg
December 2014: Ekspropriationskommissionen
meddelte i september måned 2014, at man ikke fandt
grundlag for totalekspropriation af ejendommene
beliggende Søjborg¬vej 1 og 2, Tvis tilhørende landmand og maskinstationsejer Preben Garde Jensen.
Han siger, at afgørelsen betyder, at han har mistede
cirka 18 hektar jord til motorvejsbyggeriet, at han må
køre en omvej på 4-5 km for at komme til Herningvej
og end¬nu længere til den jord, han ejer på den anden
side af motorvejen, at hans ejendom er blevet betydeligt mindre værd og nu næsten er usælgelig, og at

han må leve med generne fra motorvejen, der løber så
tæt på hans stuehus som cirka 70 meter.
Endvidere må han nu konstatere, at man heller ikke
ved jordfordeling har kunnet hjælpe ham af med
jorden øst for motorvejen mod at han fik tillagt anden
jord i tilknytning til ejendommen på Søjborgvej 1.
Han undrer sig over, at han ikke kunne få jord fra den
totaleksproprierede nabo¬ejendom på Soelsvej 2, Tvis.
Et forfærdeligt år
Preben G. Jensen og hans samlever Lena Lauridsen

Afventer erstatning
Preben G. Jensen siger, at han føler, at det var bestemt på forhånd, at det var hans ejendom, der ikke
skulle totaleks¬proprieres men naboens på Soelsvej,
uagtet naboejen¬dommen, bliver mindre generet af
støjen fra motorvejen, da den ligger længere borte fra
motorvejen og tilmed ligger motorvejen delvis under
jordniveau. Det modsatte gør sig gældende ud for
hans ejendom, hvor tilkørselsram¬pen til motorvejen
ligger cirka 2,7 meter over niveau, og selve motorvejen
ligger på en dæmning cirka 4,3 meter over niveau.
Nu venter han på at få afregningen fra Vejdirektoratet
for manglende indtægter fra de marker, der grænser
op til motorvejen. Og ikke mindst ser han hen til, at
kommissio¬nen et år efter ibrugtagning af motorvejen
finder frem til erstatning for støj fra motorvejen. Han
siger, at han vil benytte lejligheden til rose entre¬prenørselskabet Arkil A/S, der har anlagt motorvejsstykket ud for hans ejendom. De har været meget
hjælpsomme og flinke til at holde ham underrettet
om, hvordan motor¬vejsbyggeriet skred frem. Som en
slutbemærkning vil han sige, at det forbavser ham, at
kommissionens menige medlemmer, der repræ¬senterer folk med landbrugs-indsigt og har lokalkendskab,
har forholdt sig tavse under de forskellige møder med
kommissionen. Det giver mig en fornemmelse af tillukkethed - for det kan næppe passe, at ingen har støttet
mig i mine synspunkter.

Ø n ske afvist tre g a ng e
A f Frede R ose nber g
Juni 2015:
Jeg føler dyb uretfærdighed.« Siger landmand Preben
Garde Jensen, »Søjborg«, Søjborgvej 1, Tvis efter at
ekspropriationskommissionen har afgjort, at han skal
afgive omkring 10 hektar jord til motorvejsbyggeriet
men ikke hele ejendommen.
Jeg er meget skuffet over, at der ikke blev taget hensyn
til, at jeg gerne ville have været heleksproprieret, som
mine nærmeste nabo er blevet. Jeg har fremført mit
ønske tre gange for kommissionen under henvisning
til, at jeg bliver afskåret fra at køre direkte ud på
Herningvej, men må køre en lang omvej, at jeg får et
betydeligt værditab, og at jeg må leve med at bo tæt på
støjen fra den kommende motorvej. Endelig blev jeg
heller ikke er imødekommet ved en jordfordeling, hvor
mit ønske var at bytte de jordarealer, som ligger på den
anden side af Herningvej og den kommende motorvej,
med jord fra naboejendommen på Soelsvej, der er blevet eksproprieret. Skal jeg have jorden samlet om min
ejendom, må jeg melde mig i køen, når Vejdirektoratet
til sin tid skal af med eksproprieret jord,« siger Preben
Jensen. Han rammes også økonomisk.
Nok har jeg fået en sum penge for den jord, som
er taget fra mig, men hvad nytter det, når hele min
ejendom har mistet meget mere i værdi. Hvem vil
bo så tæt på støj og os fra en kommende motorvej.
Erstatning for de gener vil først blive fastlagt, når

motorvejen er færdig, og så vil jeg selv skulle bære det
halve af beløbet ifølge en gammel højesteretsafgørelse,«
fortæller han. Chefkonsulent og agronom Ole Kirk,
Seges, det tidligere Videncenter for Landbrug, Skejby
har arbejdet med erhvervsjura i 40 år og været rådgiver
i adskillige sager om ekspropriation af landbrugsejendomme. Han støder ofte på utilfredse lodsejere, når de
ikke får hele ejendommen eksproprieret.
Jeg har ikke mødt store problemer i forbindelse med
helekspropriationer af ejendomme. Der opstår derimod ofte utilfredshed, når den berørte landmand
skal tilkendes erstatning, og når han ikke kan komme
igennem med at blive heleksproprieret,« fortæller han.
Efter grundloven skal der ydes fuld erstatning ved
ekspro¬priation. Erstatningen fastsættes af ekspropriationskom¬missionen. Det er samme kommission, der
i det enkelte tilfælde afgør, om for eksempel landmanden skal afstå hele ejendommen eller blot dele af den.
Og her er det, at du og jeg såmænd ikke lider noget
større afsavn, såfremt kommissionen foretog lidt flere
helekspropriationer. Der burde måske også gøres op
med, hvorvidt det er rimeligt, at landmanden kun får
udbetalt halv erstatning for støjgener fra en motorvej,
som en gam¬mel højesterets-afgørelse fastslår med den
begrundelse, at man i et tæt befolket land som Danmark bør affinde sig med støj,« siger Ole Kirk.

Preben Jensen finder det uretfærdigt, at hans ejendom
ikke er blevet heleksproprieret. Foto. Frede Rosenberg
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Kommissionen havde bemærket, at familien på Store Soels dyrkede et rigt udeliv i deres have – som her, hvor der var skumfiduser til alle. Foto. Frede Rosenberg.

V æ lger ny t hjem uden støj fra motor vejen
Farvel. To lodsejere tæt på den kommende motorvej bliver købt ud af Vejdirektoratet.
Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg
Oktober 2014:
-Vores plan er nu at finde et nyt sted at bo. Helst på
landet og gerne ved skov og vand og uden støj fra vej
eller motorvej. Og så skulle der gerne være plads til
hest, hund, kat og vores fritidsaktiviteter. En rimelig
kort vej til skolen, er også et ønske. Opsummerer landmand Kim Damgaard Madsen, Store Soels, Soelsvej 2 i
Tvis, hvor gården bliver eksproprieret på grund af den
kommende motorvej.
- Egentlig blev vi helst boende, men med motorvejen
så tæt på, vil det blive uudholdeligt, tilføjer han. Det
erkender ekspropriationskommissionen i sin kom-

Dette vel over hundrede år gamle langbord har mærker fra de sultne karles knive. Efter sigende gav karlene
på den måde udtryk for utilfredshed, når maden ikke
var færdig til tiden. Foto. Frede Rosenberg.
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men¬tar: Det bemærkes, at det aktive udeliv i den
store have vil blive ødelagt af støj fra mortorvejen,
der vil komme ganske tæt på haven. Kommissionen
anfører, at det forventelige støjniveau på både hus og
have vil være på minimum 68 dB, og at motorvejens
placering gør, at de får en omvej for at komme ud til
de afskårne areal på omkring 30 hektar jord øst for
motorvejen. Familien er samlet omkring bordet for at
diskutere fremtiden.
- Hvorfor skulle det lige gå ud over os. Hvor skal vi
tage hen med dyrene og shelteren. Og hvor skal mine
søskende gå i skole, reflekterer datteren Helene.
- Udsigt til støj

Specialarbejder Verner Svenstrup,
Lavlund, Herningvej 117, Tvis, har også fået besked om
totalekspropriation, som han ønskede. - Det var udsigten
til støjen fra motorvejen, den blokerede udkørsel til
Herningvej samt den korte afstand på 40 meter til tilkørselsrampen, der gjorde det klart for mig, at her kunne jeg
ikke blive boende, fortæller han. Lavlund er fra omkring
1917, og han har boet der fra sit trettende år. Han overtog
ejendommen fra sine forældre i 2001, og på samme tid
blev det meste af jorden, 18 hektar, solgt fra til Preben G.
Jensen. »Jeg er lettet over, at der nu er truffet en afgørelse,
men det er da lidt vemodigt at skulle sige farvel til det sted,
hvor jeg har boet så længe,« siger han.

Kim og Hanne Madsen har givet deres tre piger et stort
råderum med mange aktivitetsmuligheder både inde
og ude på Store Soels. Foto: Frede Rosenberg

Jeg er lettet over, at der nu er truffet en afgørelse, men
det er da lidt vemodigt at skulle sige farvel til det sted,
hvor jeg har boet så længe, siger Verner Svenstrup
Foto. Frede Rosenberg

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

En stor og en lille er en for meget på Gammelbyvej, kunne vejfolkene konstatere ved selvsyn. Foto: Thorkild Fleng.

G a mm elby vej blev a fpr øve t
Af Frede Rosenberg
December 2014. Under sidste del af detailbesigtigelsen onsdag på Viborgvej øast for Mejrup, hvor det
største motorvejsknudepunkt kommer, var der delte
meninger om, hvorvidt Gammelbyvej skal afbrydes
eller bestå som et femte ben i rundkørslen, der skal
etableres på stedet. Vejdirektoratet har modsat sig en
tilslutning af Gammelbyvej som det femte ben i rundkørslen med de argumenter, at løsningen giver en øget
sikkerhedsrisiko, og at den smalle vej slet ikke er egnet
til den øgede trafik, som kan forventes, hvis den bliver
tilsluttet direkte til motorvejens tilslutningsanlæg.
Beboerne på Gammelbyvej har forskellige holdninger.

Et par af lodsejerne går ind for en afbrydelse, såfremt
de bliver nødt til at blive boende, idet de er bange for
støjen fra de mange køretøjer, der i den situation vil
benytte Gammelbyvej for hurtigt at komme på motorvejen.
Andre lodsejere er stemt for, at Gammelbyvejs status
ikke ændres, idet det ellers vil koste dem tid at skulle
køre bagud til Hajslundvej for at komme til Viborgvej/
motorvejen. Holstebro Kommune har tidligere, som
omtalt her i bladet, tilkendegivet, at man går ind for,
at der ikke sker ændringer med Gammelbyvej.
Da man fra Vejdirektoratets side fastholder sit standpunkt, er det overladt til kommissionen at træffe en

Kommissarius kalder og lytter
December 2014: I dag og i morgen( 9. december) er der
igen detailbesigtigelser som optakt til det kommende
motorvejsbyggeri. Det gælder de godt 30 lodsejere,
der på den 8,5 kilometer lange strækning fra nord for
Mejrup til Morrevej skal afgive jord og fast ejendom til
Holstebro-motorvejen, oplyser fuldmægtig Anne Cathrine Worning Jensen fra kommissionen.
Lodsejerne, der er delt op i tre hold, orienteres først om
motorvejsanlægget på et møde på Hotel Schaumburg
i Holstebro, hvorefter kommissionen besigtiger den
aktuelle strækning.
Formanden for ekspropriationskommissionen i Jylland
er Mette Plejdrup Nielsen fra Højbjerg, og der er yderligere fire personer i kommissionen.
Erstatningerne fastsættes ud fra begrebet handel og
vandel.- Hertil kommer, at man som kommissarius for
hele Jylland og med mange gennemførte ekspropriationer har oparbejdet en vis rutine, siger Mette Plejdrup
Nielsen, der igen henviser til nævnte vejledning, hvor
hele proceduren ved uenighed om erstatningssummen

afgørelse. Under drøftelserne både på Hotel Schaumburg og ude i marken i går blev det fremført, at
Gammelbyvej er meget smal, har skarpe sving og er
dårlig funderet.
Dette argument blev konkret afprøvet da kommissarius
med følge kørende i en stor bus mødte vejdirektoratets
folk i en mindre mandskabsvogn. Lige før Gammelbyvej støder op til Hajslundvej mødte de to parter
hinanden og fik syn for sagn og måtte konstatere at
Gammelby er så smal, at de to køretøjer måtte helt ud
i rabatten for kunne komme forbi hinanden.

Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg

er beskrevet.
Der lyttes - -Det er bestemt muligt at vende skråen en
ekstra gang og måske finde en ny løsning.
Det siger Mette Plejdrup Nielsen, der er kommissarius
og dermed formand for den kommission, der tager sig
af statens ekspropriationer i forbindelse med motorvejsbyggeriet.
Derfor bliver lodsejernes forslag om en alternativ
løsning ved Kalsgårdvej taget alvorligt, lover hun.
- Det blev for godt et år siden besluttet, at Kalsgårdvej
som en af de skærende veje skulle lukkes ved motorvejen. men det er klart, at når man kommer til detailbesigtigelsen, så er vejdirektoratet blevet klædt bedre på. Og
man er meget lydhør over for forslag, siger Mette Plejdrup Nielsen. Lodsejerne fremhæver, at en forbindelse
mellem Kalsgårdvej og Mosebyvej kan gøre en midlertid
omfartsvej overflødig og dermed give en pæn besparelse.
- Et moment med samfundsøkonomiske perspektiver
kan også være med til at påvirke beslutningen, slår hun
fast. Hun forventer en afgørelse i løbet af et par uger.

Mette Plejdrup Nielsen er formand: Vi har mulighed
for at sige, at der skal ske nogle tilpasninger af projektet, og når det er sket, vil lodsejerne blive indvarslet til
en ekspropriation.
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Af denne plan, der er udarbejdet af Vejdirektoratet, kan Kalsgårdvej følges ned til den markerede
vendeplads, hvorfra der efter lodsejerforslaget kan
anlægges en forgrening over til Mosebyvej. Vendepladsen kan spares, såfremt forslaget vedtages.
Kilde. Vejdirektoratet.

Lodsejere
håber på
fornuftig vej
Konstruktiv ide. Frem for at lukke vejen foreslår lodsejere, at Kalsgårdvej får ny forgrening til Mosebyvej.
Af Frede Rosenberg
Februar 2015: Den sidste detailbesigtigelse i Holstebro Kommune af ejendomme og jord, der må vige til
fordel for den kommende Holstebromotorvejen, fandt
sted fra tirsdag til torsdag i forrige uge og omfattede
stort set strækningen fra Krunderup til Hattensvej ved
Viborgvej. Kommissarius havde delt strækningen op
i fem dele, og de berørte lodsejere var indkaldt med
start på Hotel Schaumburg, hvor der blev givet en
orientering om motorvejsprojektet. Efterfølgende var
der mulighed for at stille spørgsmål og fremføre sine
ønsker til kommissionen både på Schaumburg og i
marken.
Den aktuelle del af den kommende motorvej adskiller
sig væsentlig fra strækningen ud forbi Tvis, hvor det er
de mange vandløb og landskabsbroer, der er dominerende til forskel fra den aktuelle strækning, hvor det er
minkfarme, vindmøller og mange krydsende veje, der
skal tages hensyn til.
Skivevejskrydset med samkørselsplads placeres lige
akkurat, hvor slægtsgården »Bakkegård« (tidligere
benævnt Bakgaard), Skivevej 139 ligger i dag. Den
ejendom er heleksproprieret og overtaget af staten pr.
1. januar i år. Både Skivevej, Mosebyvej og Mejrup

Skolevej skal føres over den kommende motorvej, der
på lange strækninger vil blive gravet noget ned.
Stor omvej
Det har været normen, at de fremmødte under disse
besigtigelser har holdt lav profil - men det var bestemt
ikke tilfældet onsdag eftermiddag, da strækningen
omkring Kalsgårdvej blev gennemgået.
Lodsejerne var langtfra tilfredse med, at Kalsgårdvej
skal lukkes, hvor den i dag nordfra rammer motorvejslinjen, hvilket vil betyde, at beboerne på vejen skal
køre nordpå for at finde nye veje til Mejrup og Holstebro. Især blev der slået på, at skolebørnene, der skal til
Mejrup, får en kæmpe omvej til skolen.
En hvis befrielse og optimisme lagde sig dog over
forsamlingen, da nogle lodsejere fremkom med det
forslag, at Kalsgårdvej drejes over til Mosebyvej.
Og her er det, at win win situationen opstår, idet Vejdirektoratet kan spare at anlægge og senere fjerne en
midlertidig ca. 400 meter lang vej ved siden af Mosebyvej, såfremt man lader den eksisterende Kalsgårdvej med en forgrening over til Mosebyvej tjene som
omkørselsvej, mens brobyggeriet foretages. Fra Vejdirektoratet blev oplyst, at det oprindelige projekt og det

foreslåede sikkert er udgiftsneutrale.
Dog var flere af lodsejerne skeptiske med hensyn til at
tro på, at deres forslag bliver gennemført.
Gårdejer Knud Kalsgård, Kalsgårdvej 4, der er henvist
til at bruge el-scooter, siger, at han håber på, at der er
forståelse for forslaget, idet han ellers bliver næsten
afskåret fra at køre til Mejrup.
- Dels vil vejen blive meget længere, og dels er jeg
bange for at benytte den meget trafikerede Skivevej op
til Mejrup Hindkær, siger han.
Risikerer lang omvej
Gårdejer og minkavler Esben Juulsgaard Brødbæk,
Mosebyvej 25 hilser den kommende motorvej velkommen, men må så samtidigt konstatere, at han får store
problemer med at kommer over til de 150 hektar jord,
som han er ejer/lejer af nord for motorvejslinjen.
Han driver i alt 335 hektar jord, og har endvidere ca.
25.000 mink, når der er flest. Desuden producerer
han på årsbasis godt 5.000 fedesvin.
Han siger efter besigtigelsesmøde med den store flok
af embedsmænd.
- Jeg forestiller mig, at Vejdirektoratet (kommissionen
red.) vil imødekomme os lodsejere og alle andre, der
benytter Kalsgårdvej, ved at anlægge den foreslåede
stump vej ind over markerne fra Kalsgårdvej til Henning Jensens indkørsel til Mosebyvej 33. Henning
Jensen er helt med på planen. Og jeg er indstillet på,
at jeg må afgive jord til den nye vej, siger han.
Undgår midlertidig vej
Vejdirektoratet vil ikke alene imødekomme de berørte
lodsejere på trafikområdet men vil også spare en masse
kroner ved at undgå at skulle anlægge og senere fjerne
en midlertidig forlægning af Mosebyvej under brobyggeriet, fremhæver han.
- Gennemføres vores forslag ikke, vil jeg skulle køre
omkring 12 kilometer længere med for eksempel min
gyllevogn for at komme over på den anden side af
motorvejen. Det bliver til mange kilometer på en dag
og spild af god arbejdstid, siger Esben Brødbæk.
Pensionist Henning Jensen, Mosebyvej 33, er bekendt
med forslaget om, at Kalsgårdvej føres over til Mosebyvej, så den rammer svinget på hans tilkørselsvej. De
nærmere betingelser vil han forholde sig afventende
til. Men siger han:
-Det nye forslag er godt og vil løse mange problemer.
Vejdirektoratets oversigtsplan over Skivevejkrydset.
Kilde. Vejdirektoratet.
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Esben og naboer fik en fornuftig vej
Kompromis. Vejdirektoratet omgør beslutning om at lukke Kalsgårdvej ved den kommende motorvej.

Her ved hjørnet af Henning Jensens
ejendom på Mosebyvej 33 glæder han og
Esben Juulsgaard Brødbæk (til venstre)
sig over den nye vej, som de begge har
kæmpet for. Foto. Frede Rosenberg.

Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg
Februar 2015
-Det er bestemt muligt at vende skråen en ekstra gang
og måske finde en ny løsning.

Også Holstebro Kommune er godt tilfreds med løsningen, siger projektkoordinator i Holstebro Kommune,
Jeanette Lind Jørgensen.

Så malerisk udtrykte Mette Plejdrup Nielsen sig for tre
uger siden til avisen. Hun er kommissarius og dermed
formand for den kommission, der tager sig af statens
ekspropriationer i forbindelse med motorvejsbyggeriet.

- Fra kommunens side har vi hele tiden ønsket os en
stikvej
her, men det blev i første omgang afvist. Borgerne
derude har sat sig sammen og fundet et rigtigt godt
kompromis, som Kommissionen nu altså har godkendt. Det er vi rigtig glade for.

Og nu har hun været med til at trække en ny løsning i
tøjet, som de lokale lodsejere omkring Kalsgårdvej ved
Mejrup og Holstebro Kommune har foreslået.

I Vejdirektoratet glæder projektleder Janie Winther
Ipsen sig over løsningen:

- Vi er altid klar på at lytte til og indarbejde gode
forslag fra borgerne. Så vi er også meget positive over
for, at Kommissionen har lyttet til borgerne i denne
sag. Jeg synes,
det er et godt eksempel på, at borgerne kan få indflydelse på et vejprojekt gennem godt lokalkendskab
og konstruktiv tilgang til tingene, siger hun.
Vejforbindelsen vil ikke fordyre projektet for Vejdirektoratet, da man med løsningen kan droppe en ellers
planlagt midlertidig vej ved Mosebyvej, der kun skulle
fungere i selve byggeperioden.

Frem for en lukning af Kalsgårdvej ved den kommende
motorvej, som blev besluttet for et års tid siden, havde
de foreslået, at vejen forbindes med Mosebyvej. Det er
netop den løsning, Vejdirektoratet nu har accepteret.
Gårdejer og minkavler Esben Juulsgaard Brødbæk,
Mosebyvej 25, er utrolig glad for afgørelsen.
- Det samme siger de lodsejere på Kalsgaardvej, som jeg
har talt med. Det er godt, at vi denne gang bliver hørt.
Under linjebesigtigelsen for godt et år siden fremkom
vi forgæves med samme ønske om en forlægning af
Kalsgaardvej til Mosebyvej. Måske spiller ind, at der
kan spares penge ved løsningen, smiler han.
Her refererer han til, at den nye vej kan erstatte en
midlertidig forlægning af Mosebyvej ved motorvejens
etablering. Lukningen af Kalsgårdvej ville have medført store trafikmæssige gener for lodsejerne såvel nord
som syd for motorvejen. Det ville gå meget ud over Esben Juulsgaard Brødbæk, der har en del af sine arealer
nord for den kommende motorvej.
Han og naboerne er godt tilfredse med, at det nye
vejstykke bliver en fire meter bred asfalteret kommunevej. Og de er rigtig godt tilfredse med at deres konstruktive protest har båret frugt.

På fotoskitsen er den kommende forbindelse mellem Kalsgårdvej og Mosebyvej markeret med rødt.
Kilde. Vejdirektoratet.
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Det er her trafikanterne skal ned på max 50km/t i forhold til i dag, hvor hastighedsgrænsen er 90 km/t. Foto: Ejgil Basselbjerg

H o l s tebromo tor ve je n ta g er form

Af Frede Rosenberg

Resultatet af meget politisk spilfægteri er for længst forbi, arkæologerne er næsten færdige med at
afdække fortidens minder, ekspropriationerne af fast ejendom og jord er gennemført, så byggeriet
af broerne kan begynde.
Juli 2015: Folk må være indstillet på, at det skal være
skidt, før det kan blive godt.
Her tænkes først og fremmest på, at det vil medføre
trafikale gener, når så stort et trafikanlæg skal se
dagens lys. De i forvejen hårdt prøvede trafikanter på
Herningvej må først lægge for.
Entreprenørfirmaet Arkil, der har fået ansvaret for
motorvejsstrækningen fra Aulum til Morrevej ved Tvis,
er næsten færdig med at lave en forlægning af Herningvej, hvor motorvejen skal føres over. I den forbindelse skriver Vejdirektoratet ved projektleder Janie
Winther Ibsen:
- Vi har valgt at bygge en helt ny vej, hvor der kan
køres 50 km/t, uden om byggepladsen til trafikken
på Herningvej. Det er bedre for os, da entreprenøren
får arbejdsro, og det er meget bedre for trafikanterne,
der på den måde bliver meget lidt påvirket af arbejdet,
siger hun.
Efter sommerferien
Vejdirektoratet forventer, at entreprenøren er klar til
at flytte trafikken over på den midlertidige vej umiddelbart efter sommerferien
Projektchef Karsten Lægdsgaard fra Arkil oplyser, at
den cirka 600 meter lange forlægning skal benyttes i
cirka et år, mens selve motorvejsbroen bliver udført
af Arkils samarbejdspartner, entreprenør CG Jensen
A/S, der har hovedkontori Glostrup.
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Brink-sikring ved åerne
Entreprenør Leif Markussen, Skave har også sat sit
præg på motorvejslinjen ved at foretage brinksikring
både ved Storåen og Savstrup Å.
Entreprenøren fortæller, at det arbejde lige passer ind
i konceptet for firmaet, der har ni ansatte og i forvejen
har meget arbejde for kommunerne heromkring med
udbedring af vandløb, udgravning af vandhuller med
videre.

“

citat

Markussens folk er her ved at sikre brinken ved Savs
trup Å, efter at der er udlagt 176 køreplader - en besværlig proces på grund af det sumpede terræn.
Foto. Frede Rosenberg

- Det er bedre for os,
at entreprenøren får arbejdsro, og
det er meget bedre for trafikanterne, der på den måde bliver
meget lidt påvirket af arbejdet.
Janie Winther Ibsen,
projektleder

------------------------------------Holstebromotorvejen -

Her er Markussen færdig med brinksikringen ved
Storåen, hvor motorvejen skal føres over i retning mod
Hodsagervej. Foto. Ejgil Basselbjerg

til vejs ende ----------------------------------------------

Her er Markussen færdig med brinksikringen ved Storåen, hvor motorvejen skal føres over i retning mod Hodsagervej. Foto: Ejgil Basselbjerg
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He nr i k N ø r g a a rd , Tvis, f ind e r fo r b u d fr a Vejdirektor a tet helt un ø dven digt og ba kke s op af fagfolk .
September 2015: I fremtiden vil trafikken på den nye
motorvej drøne gennem Tvis sogn. Her bor Lise og
Henrik Nørgaard med børn på et landbrug i Tvislund,
som området kaldes fra gammel tid. Et frodigt og naturskønt område nordøst for byen.
Lise er lærer i folkeskolen og Henrik passer de 125
hektar jord og et moderne svinebrug. Han er syvende
generation på stedet. Alt er passet og velplejet, og familien interesserer sig for naturen, jagt og fiskeri, hvad der
her er gode muligheder for ved Tvis Å, der deler deres
marker.
Henrik Nørgaard fortæller, at han som barn ofte var
på tur til åen med fiskestang - ikke så mange fisk blev
fanget, men han nød naturen og stilheden. Lise nyder
nu ture sammen med børnene på familiens islandske
heste over marker, ådal, over spangen og rundt i skoven
nord for åen. I ådalen findes sjælden natur - hængesæk
som er flere meter dynd af planterester, mosser og
mange spændende plantearter - heraf forskellige fredede
orkideer. For at den kønne natur kan fortsætte, skal

engen afgræsses af landmandens dyr. Ellers gror der siv,
pilekrat og skønheden forsvinder. Henrik har en flok
Herefordkøer til at græsse der. Hans far havde mælkeproduktion og kvier på engen. Henrik og Lise fortæller,
at de har godt samarbejde med naturvejledere ved Holstebro Kommune om pleje at naturen. Vejlederne siger,
det er den flotteste og mest alsidige natur i kommunen,
de finder på deres jord og alt inden for lille afstand. Tæt
ved ådalen findes skov, hede, flere søer og moser.
Sammen med Dansk Landbrugsrådgivning er lavet en
naturplan for området. En tryksag er udgivet til vejledning for andre landmænd om, hvordan naturen bør
plejes. Motorvejen vil dele marker på den lange led.
Og en bro bliver bygget over ådalen og naturligvis med
faunapassage under. Lise og Henrik er helt med på, der
skal bygges motorvej. De vil selv gerne køre ud i landet,
og landbrug og andre virksomheder har behov for store
transporter, så selvfølgelig skal der være motorvej til
Holstebro. Motorvejsbroen bygges dog ikke over den
særprægede natur, men lige ved siden af. Så det er fint
nok. Det store problem er Vejdirektoratet, der har bestemt og dikteret, at under og i nærheden af broen må
kun være skovens dyr og nedlagt forbud mod at både
ejeren og hans dyr må færdes der. Henrik skal sætte
hegn op et stykke fra brokanten.

I den lille gruppe, der dokumenterer motorvejsbyggeriet, har snakket med jægere, naturfredningsfolk, andre
naturinteresserede og landmænd. De siger alle, at
naturens og landmandens dyr gerne går på de samme
arealer. Skovens dyr viser sig godt nok ikke, når folk
færdes i nærheden, men de vender hurtig tilbage. Og
som Henrik siger: »Det er helt unødvendigt med elhegn
ved Tvis Å. For køer er åen en helt naturlig afgrænsning, hvorimod skovens dyr bare springer over åen,
hvis de ønsker det.«
Landbruget ligger vest for, hvor motorvejen bygges. Det
meste af jorden og engen er øst for. Henrik Nørgaard
findet det fornuftigt, at få lov til med sin ATV at køre
under broen, når han skal se til sine afgrøder på marker,
dyr og natur i engen. Den må ikke køre på landevejen.
Det vil også være praktisk, hvis Lise og børnene på hesteryg kan tage turen under broen ned i engen og rundt i
skoven. I stedet for at de skal ud på den offentlige vej.
Og det er godt for ammekøer og kalve, hvis de kan gå
under broen og op til gården med læ og ekstra foder.
Men alt det er forsøgt diskuteret med Vejdirektoratet
og kommissarius i spidsen. De lytter ikke, med dikterer
et klart nej, er den klare melding fra Lise og Henrik
Nørgaard.

Køe r og k rondyr må ikke
brug e sa mme passage
Mange sjældne og interessante plantearter finder man
i området, her bukkeblad. Foto. Ejgil Basselbjerg.

Lise og Henrik Nørgaard i nærheden af, hvor faunapassagen er planlagt. I baggrunden ses den spang, som
kreaturer har benyttet for at veksle mellem engdragene
Foto. Frede Rosenberg

Af Frede Rosenberg
September 2015: Landmand Henrik Nørgaard, Tvis-lundvej 4, Tvis er kommet i knibe, efter at et meget stort
jordareal ved Tvis Å er blevet forbeholdt den kommende
motorvej, og en faunapassage under broens sydende er
blevet forbudt område for mennesker og husdyr, for at
kronvildt ikke skal blev forstyrret i deres passage under
broen.
Henrik Nørgaard tror at kreaturer og kronvildt nok kunne
finde ud af at bruge den samme passage.
- De skal jo ikke finde deres føde under broen, og de
færdes for øvrigt ikke på samme tidspunkt af døgnet. I
det hele taget er det et spørgsmål, om der er kronvidt i
skovene på stedet,« siger han.
Han er selv jæger, og har kun kendskab til, at der er skudt
kronvildt på hans marker i et tilfælde for omkring 10 år
siden. Med til debatten hører, at Vejdirektoratet i første
omgang oplyste, at det ikke var noget problem i, at han
drev husdyr under motorvejen. Nu har Vejdirektoratet
ændret holdning.

Henrik Nørgaard støttes i sine vurdering af sektionsleder for faunaøkologi ved Institut for Bioscience,
Kalø, Aarhus Universitet, Aksel Bo Madsen, som har
mere end 20 års erfaring med faunapassager. Han
udtaler blandt andet:
- Krondyr færdes uhindret i kuperet terræn og krydser
vandløb. Krondyr er ikke mere følsomme overfor blødt
underlag end kreaturer. Hjortevildt færdes uhindret
mellem husdyr herunder kreaturer.«
Lise og Henrik Nørgaard venter spændt på, at Ekspropriationskommissionen, når den kommer med
den endelige kendelse næste år, har konkluderet, at
der ikke er belæg for at sige, at kronvildt og kreaturer
ikke kan færdes i samme passager. De håber på en en
løsning, der tilgodeser både vildt, fauna og kreaturer
og ikke koster ekstra penge.
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Det er denne ejendom med skotsk højlandskvæg lige uden for det topmoderne stuehus, som Gitte og Per Toft snart må afstå. Foto. Frede Rosenberg

S å rø g d e sid ste e je ndomme

En d nu to ej en d o m me e ksp ro p r ie ret fo r at give pla ds til Holstebro-m otor vejen .
A f Frede R os enbe r g
September 2015:
Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen har som
formand for Ekspropriationskommissionen været på
besøg i Mejrup, hvor formentlig de sidste to hel-ejendomme blev eksproprieret i Holstebro kommune for at
give plads til den kommende Holstebromotorvejen.
Gitte og Per Toft, Mosebyvej 38 var de første, der tog
imod kommissionen og de tilknyttede embedsmænd - i
alt 11 personer i næsten ligeså mange biler.
Efter en grundig gennemgang af hele ejendommen fik
de efter næsten to timers forløb bekræftet, at hele ejendommen eksproprieres med afståelse den 1. december
i år.

- Nu har vi fået den mest overskuelige løsning i forhold
til, at vi blev boende og skulle til at sælge privat om en
fire
år. Godt nok kunne vi så regne med en erstatningssum, men svarer den mon til den mindre pris, vi
kunne få for ejendommen, filosoferer han.
- Planen er nu, at vi nok vil blive boende til leje en
tid og ser tiden an. Vi skal have afsat dyrene, og vi
vil overveje at finde noget andet på landet, eller om
vi skal flytte ind til byen, hvor jeg har min forretning
Autocentret Biludlejning på Fabersvej. Men det er helt
sikkert, at det er med vemod, vi drager herfra, hvor vi
har lagt vores sjæl over mange år, siger Per Toft.

Per Toft overtog ejendommen for 11 år siden på tvangsauktion.
Efter en omfattende renovering af stuehuset, der er på
i alt cirka 300 kvadratmeter, har familien fået en meget
smuk og fuldt moderne bolig med et kæmpepanora-mavindue i den udnyttede loftsetage. Bare er der
den hage ved det, at det samtidigt er første parket til
den kommende motorvej på cirka 110 meters afstand.
Til ejendommen hører endvidere udbygninger også
på i alt cirka 300 kvadratmeter, og hele herligheden er
omkranset af høje træer på den cirka 30.000 kvadratmeter store grund, hvor der går skotsk højlandskvæg.
Per Toft siger, at det ikke kom overraskende for dem,
at hele ejendommen skal eksproprieres, for allerede
under besigtigelsen for flere måned siden, gjorde han
kommissarius opmærksom på, at det er deres ønske,
nu da motorvejen kommer så tæt på deres stuehus.
Han ønsker ikke erstatningssummen offentliggjort.

Specialarbejder Henning Avnsbjerg Nielsen,
Mejrup Skolevej 38, var den sidste, der fik besøg. Som
forud varslet blev hele hans faste ejendom bestående
af stuehus fra trediverne og udbygning samt 2400
kvadratmeter grund eksproprieret. Ejendomsværdien
er sat til 1 million kroner, men hvor meget mere, han
får udbetalt, vil han ikke ud med.
Hans stuehus er placeret kun cirka 60 meter fra den
nye motorvej.
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- Med udsigten til de mange motorkøretøjer så tæt på
med et betydeligt højt støjniveau, er jeg tilfreds med at
komme herfra. Jeg har efterhånden vænnet mig til tanken med al den snak, der har været om den store vej,
og de mange papirer jeg har modtaget, siger Henning
Nielsen, der er 59 år. Han er alene, og har haft den
nedlagte landbrugsejendom i 24 år. Nu kigger han sig
om efter en lejebolig i Holstebro - helst et mindre hus.

------------------------------------Holstebromotorvejen -
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- Nu har vi fået den mest

overskuelige løsning i forhold
til, at vi blev boende og skulle
til at sælge privat om en fire
år.
Per Toft, eksproprieret

Henning Nielsens ejendom vil få motorvejen næsten i
baghaven, og hertil kommer den medfølgende støj fra
de mange biler. Foto. Thorkild Fleng.

til vejs ende ----------------------------------------------

En af ejerne, Bodil Villumsen, viser, hvor tæt på motorvejen kommer (kan skimtes i baggrunden). Hun deler manden, Karl Villumsens, bekymringer for fremtiden mth.
at kunne slappe af på og ved familiens fristed. Foto: Ejgil Basselbjerg

I k ke gl ad fo r sin nye na bo
November 2017: Advokat Karl Villumsen, Aarhus, der
siden 1968 har haft sin gang på en fritidsejendom i
Knud-sens Plantage ved Tvis Å, er ked af sin nye nabo,
Holstebro-motorvejen, der er under etablering.

Af Frede Rosenberg

over et vildthegn på 180 cm - og det kan ske, når dyret
føler sig presset.
Karl Villumsen er noget skeptisk over for virkningen.

- Jeg tror man får svært ved at regulere krondyrenes
færden. De er ikke meget for at passere under en motorvej eller over en smal faunapassage, siger han.

Han siger, at ejendommen så tæt på Tvis var et unikt,
rekreativt område uden støj af nogen art. Nu er
brugerne af ejendommen så trætte af udsigten til den
kommende motorvej med støj og forurening fra ca.
10.000 motorkøretøjer i døgnet, at de under ekspropriationsforretningen ønskede at få hele ejendommen
eksproprieret. Et ønske som ikke blev honoreret.
Jagthytten - eller nærmere villaen - i Knudsens plantage
ved Tvis Å er opført af nu afdøde Åge Iversen, der
havde privatbopæl og regnskabskontor på Viborgvej i
Holstebro. Ejendommen er overtaget af hans to børn,
Søren Iversen og Bodil, der er gift med Karl Villumsen.
- Jeg har haft min gang på stedet siden 1968 og har
som jæger bemærket, at der altid har været og stadig
er meget råvildt i plantagen. I de senere år har der
også været en pæn bestand af dåvildt. Gennem årene
har jeg også set kronvildt. Men det forekommer mig,
at der over de senere år er sket en indskrænkning i kronvildtbestanden. Om det skyldes motorvejsarbejdet,
kan jeg ikke bedømme. For år tilbage er der også set en
fiskeørn i plantagen, siger Karl Villumsen.
Biolog Niels Kragh Kristensen, Vejdirektoratet, oplyser, at der opsættes et vildthegn med en højde på 180
langs hele Holstebromotorvejen. Kronvildt kan springe

Omkranset af forskellige træer på tre sider ligger ejendommen godt gemt væk i Knudsens Plantage - eller gjorde.
Den kommende Holstebromotorvejen bliver nu synlig over et kort stykke. Og de mange trafikanter vil frembringe støj og afgive os. Foto: Thorkild Fleng
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Troels Lundby kan blive tvunget til at køre sine tunge landbrugsmaskiner gennem Mejrup By og forbi skolen for at komme frem til sin anden ejendom på Sønder
Maj-gårdvej, når motorvejen afskærer hans mulighed for at benytte Hattensvej. Arkivfoto. Johan Gadegaard

R i s iko for tu ng tra fik for bi Me jrup Skole
Lodsejer får så ringe erstatning, at han ikke får råd til at etablere en grusvej, så han kan
undgå at køre forbi skolen med sine landbrugsredskaber.
Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg
November 2015: Tung trafik med store landbrugskøretøjer forbi Mejrup Skole. - Det kan blive konsekvensen af, at landmand Troels Lundby ikke er
tilfreds med den erstatning, han kan få for at afgive
jord til den kommende motorvej.
Han driver sammen med sin kone Clare en stor svinefarm på Hattensvej 1 ved Mejrup.
- Jeg havde håbet på, at der var forståelse for og økonomisk hjælp til, at der fra min ejendom på Hattensvej
1 blev anlagt en grusvej over til Mejrup Skolevej, så jeg
blev fri for at køre gennem Mejrup By og forbi skolen
med mine tunge landbrugsmaskiner for at komme til
mine jordarealer på min anden ejendom Sønder Majgårdvej 6. Men nej. Kommissionen tilbød mig så ringe
en erstatning i forbindelse med ekspropriationen, at
jeg ikke selv kan etablere grusvejen, oplyser han til
avisen.
Holstebro Kommune, der efter Troels Lundbys
mening burde være interesseret i, at Mejrup by friholdes for landbrugstrafik, vil heller ikke vil gå ind økonomisk. Afdelingschef Annette Vognbjerg, Holstebro
Kommune, Teknik og Miljø, siger til Troels Lundbys
udtalelse, at kommunen ikke har nogen kommentarer til sagen, der
ligger i Ekspropriationskommissionens regi.
- Derfor må jeg nok afskrive min plan, siger Troels
Lundby. Han har dog ikke helt opgivet at få en højere
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erstatning. Familien Lundby har nemlig anmodet
Taksationskommissionen om at behandle kommissionens erstatningsafgørelse, men den afgørelse kan først
forventes afgjort om et halvt år.
Troels Lundby er under den langvarige ekspropriationsforretning blev tildelt 38 hektar jord mod vest i
retning mod Mejrup Skolevej. Samtidigt må han sige
farvel til de 24 hektar, han ejer mod nordøst på grund
af, at motorvejen afskærer hans umiddelbare adgang til
arealerne, da Hattensvej afbrydes.
Ekspropriationskommissionen under ledelse af kommissarius Mette Plejdrup Nielsen - bistået af en række
repræsentanter fra Vejdirektoratet, Holstebro Kommune med flere
- afsluttede onsdag ekspropriationerne over jordarealer,
der skal give plads til Holstebromotorvejen og Nordre
Ringvejs forlængelse på strækningen fra Krunderup til
Hattensvej i Holstebro.
- Jeg havde håbet på, at der var forståelse for og økonomisk hjælp til, at der fra min ejendom på Hattensvej
1 blev anlagt en grusvej over til Mejrup Skolevej, så jeg
blev fri for at køre gennem Mejrup By og forbi skolen
med mine tunge landbrugsmaskiner for at komme til
mine jordarealer på min anden ejendom.
Troels Lundby, svineavler
Kommissionen startede sit besøg på Holstebroegnen
den 3. november ved at foretage en besigtigelse af
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“

- Jeg havde håbet på, at der
var forståelse for og økonomisk
hjælp til, at der fra min ejendom på Hattensvej 1 blev anlagt en grusvej over til Mejrup
Skolevej, så jeg blev fri for at
køre gennem Mejrup By og forbi
skolen med mine tunge landbrugsmaskiner for at komme til
mine jordarealer på min anden
ejendom.
Troels Lundby, svineavler
strækningen fra Mejrup Hindkær til Færch-rundkørslen på Ny Skivevej, hvor der skal etableres cykelsti.
Her vil 14 lodsejere blive berørt, når ekspropriationerne bliver gennemført til foråret 2016.
Over fem dage nåede kommissionen at behandle
tæt på 50 sager vedr. ekspropriation af jordarealer til
motorvejen. Spørgsmålet om erstatning blev samtidigt
søgt afklaret.

til vejs ende ----------------------------------------------

Clara og Troels Lundby har trods modgang og sendrægtighed nydt at følge motorvejsbyggeriet - nu mangler de lige en bro, så Hattensvej får sit gamle forløb. Foto: Frede Rosenberg

Træ n gslerne ik ke ove rstå et
Af Frede Rosenberg
2018: Troels og Clara Lundby har fået deres ejendom
Sønder Hattens 1 (tidligere Hattensvej 1) delvis eksproprieret, og kommissionen har afsagt kendelse mht.
jordafgivelse, jordfordeling og foreløbig erstatning. En
afgørelse som også er blevet prøvet i Taksationskommissionen, uden at det ændrede noget.
Men trængslerne for familien Lundby er langtfra
overstået, idet de fortsat skal køre gennem Mejrup by
med deres mange landbrugsmaskiner for at komme
frem til deres marker, der mod nord er blevet afskåret af
motorvejen.
En løsning kan dog skimtes, såfremt Holstebro Kommune genetablerer den “gamle Hattensvej” med en bro
over motorvejen.
Til den ende vil familien Lundby godt afgive jord, mens
bekostningen af broen er et kommunalt anliggende.
Det forlyder, at kommunen har afsat 500.000 kr til en
forundersøgelse og 11 mio. til selve broen.
Sov i timen.
- Her er det, jeg synes, at kommunen har sovet i timen
ved først langt inde i motorvejsbyggeriet at træde til for
at aflaste Mejrup By for den tunge trafik. Og først efter
at vi lokalberørte havde givet vores mening tilkende bl.a. ved en underskriftindsamling, siger Troels Lundby,
der forsætter:
- Som et godt råd vil jeg anbefale, at ekspropriationstruede meget hurtigt inddrages i processen, så de
berørte og lokalkendte kan blive hørt og taget alvorligt.
Under det indledende orienteringsmøde i Tvis Hallen

var det næsten ikke muligt at komme til orde på grund
af stort fremmøde.
- Som en sidebemærkning til at blive hørt, kan jeg
nævne, at en person, der repræsenterede Vejdirektoratet, under forhandlingerne viste sin ringeagt for
landmænd ved at udtale, at han var ligeglad med, at de
fik en omvej til deres marker, “selvom om vejen gik over
Skagen’; refererer Troels Lundby.
Familien Lundby fortæller også, at selve ekspropriationsakten blev afviklet noget overraskende for dem. Det
foregik næsten som i en retssal. Cirka 20 personer var
mødt op på gårdspladsen, hvor det var kommissarius,
der bød velkommen og ikke dem selv.

Ingeniør Jeanette Jørgensen, Holstebro Kommunes
Teknik- og Miljøafdeling er forespurgt om broen over
motorvejen. Hun siger, at der er bevilget 500.000 kr til
en forundersøgelse. Men hvad selve broen vil løbe op i
er endnu uvist. Hun er netop ved at indhente tilbud.
Herefter skal sagen forelægges Vejdirektoratet for det er
jo dem, der ejer motorvejen, hvor broen i givet fald skal
føres over.
- Det er rigtigt, at det Holstebro Kommune, der skal
bekoste byggeriet, nu da både Ekspropriationskommissionen og Vejdirektoratet har afsluttet det indledende
arbejde med selve motorvejen-, siger hun.

Et langt sejt træk
Clara og Troels Lundby fortæller, at de i dag er tilfredse
med, at deres ejendom ikke blev heleksproprieret. De
har godt gang i deres svineproduktion, og så vil de se,
hvordan situationen ser ud, når bygningerne er slidt
ned.
- Men det har været et langt sejt træk at komme så langt.
Mange markeringspinde har været placeret og er blevet
væltet. Først der, hvor arkæologerne skulle grave, og senere hvor selve motorvejen skal gå - et areal på ca. 5 ha.
Vi har været meget tilfreds med entreprenørselskabet
Barslund, der har været meget fleksible, som da de tog
hensyn til, at vi skulle have høsten i hus.
Mens Clara og Troels sidder ved kaffebordet nyder de,
at en fasan og andre fugle finder korn på terrassen og
ikke lader sig forstyrre af arbejdet på motorvejen.

Her er det midlertidigt sagt stop for den videre trafik
ad Hattensvej mod nord og tilsvarende mod syd for de
trafikanter, der skal ned på Viborgvej.
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Genboerne Peter Bertelsen og Helge Lægaard har begge fået sig en længere omvej, når de skal til byen, men først når motorvejs-projektet er helt færdigt, får de overblik
over, hvordan de kompenseres. Foto. Frede Rosenberg

D e r s k al tålm odig hed til
Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg
April 2017: Holstebromotorvejen: Genboerne på Gammelbyvej nr. 1 og nr. 2 i Mejrup - henholdsvis malermester Helge Lægaard og slagtermester Peter Bertelsen
- kan siges at være i næsten samme situation, efter at
ekspropriationskommissionen for godt tre år siden
bestemte, at de ikke vil blive hel-eksproprieret, som de
havde ønsket, men “kun” skal afgive jord til Holstebromotorvejen. Det betyder, at de må vente endnu cirka
et år, inden de kan forvente, at der er taget endelig
stilling til erstatningsopgørelsen.

nærmere om hele sagen, indtil kommissionen indenfor et år fremkommer med opgørelsen Flyttede haven
Fra familiens hidtidige terrasse er der næsten frit
udsyn til den kommende motorvej omkring 150 meter
væk.
Og modsat vej er der ikke meget, der reducerer støjen
og osen fra de mange motorkøretøjer, der bliver deres
kommende naboer. Vejdirektoratet skønner, at motorvejstrafikken i Viborgvejkrydset sniger sig op på ca.
10.000 køretøjer i døgnet.

Familien Bertelsen har været i god tid med at lave et
bredt bælte med levende træer og buske uden for haven og terrassen, der vender ud mod den kommende
motorvej. Men om det batter ret meget, kan kun
kommende støjmålinger vise..

Omvej og gener
Begge har mærket de første gener af motorvejsbyggeriet: Gammelbyvej er blev lukket for udkørsel til
Viborgvej, hvilket giver dem cirka to kilometers omvej,
når de skal til Holstebro i bil. Støjen fra de mange
entreprenørmaskiner, der arbejdes med på motorvejsstrækningen, giver dem en lille forsmag på, hvad der
venter dem, når Holstebromotorvejen åbner den 29.
september i år. Og begge er klar over, at deres ejendomme allerede har mistet betydeligt i værdi, hvis de
overhovedet kan sælges.
For ikke at forplumre kommissionens erstatningsopgørelse, der først fastsættes, når støjniveauet fra
motorvejen er kendt, er de enige om ikke at udtale sig

Der er ganske få meter fra Lægaards have til den kommende motorvej. Derfor har familien valgt at den
primære have fremover placeres på den modsatte side af ejendommen. Foto. Thorkild Fleng

28

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

Landmand Henrik Nørgaard, Tvis, kan ikke forstå, at de store passagemuligheder under Tvis Åbroen ikke må deles mellem kronvildtet og hans kreaturer.
Foto: Ejgil Basselbjerg

Lo d s ejerne reagere r meg e t forskelligt
Statens inddragelse af fast ejendom og jord for at give plads til Holstebromotorvejen er blev modtaget vidt forskelligt
af de berørte lodsejere i Holstebro Kommune.
Af Frede Rosenberg
Over de seneste fire år har ekspropriationskommissionen afsagt 14 kendelser om hel-ekspropriation.
Halvt så mange del-ekspropriationskendelser og et
betydelig antal kendelser vedr. mindre jordlodder.
Det kan næppe komme bagpå nogen, at sådanne
indgreb i den enkeltes frihed til at råde over sit eget,
er mødt med vemod, protester og krav om en større
erstatning fra staten.
Der er også eksempler på, at nogle har været utilfredse
med, at de ikke er blevet hel-eksproprieret. Det hænger
sammen men, at de har måttet se, at deres amputerede
ejendom er blevet væsentlig værdiforringet - ja, næsten
usælgelig.
Det har lydt: -Når staten ofrer næsten 4 mia. på en
motorvej, må der også være økonomisk plads til at
netop de del-eksproprierede får en større erstatning,
end tilfældet er i dag.
Der er også dem, der mener, at man ved ekspropriation bør gå ud på større afstand fra motorvejen, når
der hel-eksproprieres.
Flere har undret sig over, at en kæmpehøj kan forrykke motorvejslinjen, med det resultat at en større
landbrugsejendom må lade livet. Kommissionsmedlem
Holger Hedegaard har bemærket, at en del fredede diger af og til også kommer i vejen, når der skal foretages
en rationel jordfordeling.

En landmand stiller spørgsmålet, kan det være rigtigt,
at krondyr skal have eneret til at passere ad en faunapassage
under motorvejen. Passagen findes under motorvejen,
hvor hans kreaturer tidligere gik frit. Han har af Vejdirektoratet fået at vide, at hverken han eller hans dyr
må benytte passagen, da det kan forstyrre kronvildtet.
Tre år efter ekspropriationen har det vist sig, at en hel
del af de ramte familier er endt med at føle sig tilfreds
med afgørelsen. Begrundelser: kan indse, at deres gamle ejendom blev godt betalt, at de har fundet/bygget et
dejligt nyt hjem, har kunnet tilkøbe sig mere jord m.v.
Klagefrist på et år
Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen oplyser, at
ekspropriationerne er overstået, men da det er muligt
at klage over støjen fra motorvejen indtil et år efter,
at den er taget i brug, er der en del, der vil ansøge om
støjerstatning. Og derfor vender kommissionen tilbage
for at afgøre disse sager.
Foruden de del-eksproprierede har de såkaldte motorvejsnaboer også mulighed for at få afprøvet støjgenerne.
Kan den første afgørelse tages op til ny vurdering?
- Principielt ja, svare kommissarius, og tilføjer, det sker
ret sjældent.
- Men det kan tænkes, at de beslutninger, vi traf for
flere år side ved den første ekspropriation, da vi kun
havde motorvejsforløbet på papiret, har ændret sig så

meget, nu hvor vi kan vurdere 1:1, at sagen kan tages
op til fornyet overvejelse, siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt tiden er løbet fra de
principper, som kommissionen følger ved deres
afgørelser, svarer Mette Plejdrup Nielsen, at hun
ikke har kompetence til at blande sig i andre myndigheders afgørelse - for eksempel i fredningssager. Ved udmåling af erstatningens størrelse
beror det på et skøn, som hele kommissionen.

citat
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- Det kan tænkes, at de beslutninger, vi traf for flere år siden
ved den første ekspropriation,
da vi kun havde motorvejsforløbet på papiret, har ændret sig så meget, nu hvor vi
kan vurdere 1:1, at sagen kan
tages op til fornyet overvejelse.
Mette Plejdrup, kommissarius
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Holger Hedegaard, 67 år, gift med Grethe Hedegaard og bopæl i Vinderup Har drevet landbrug i Herrup fra 1977-2006 fra ejendommen Mosevang.
Borgmester i Vinderup i perioden 7 998 - 2007. Foto. Thorkild Fleng.

Sådan arbejdes med eksproprieringer

Af Fred e Rosen b erg

Ho l ge r Hed eg a a rd k an so m me d l e m af E ks propria tion s kom m is s ion en bes krive a rbejdet indefr a.
De r e r r i g t i g ma n ge sid e r at l æse ige nne m. Juni 2018: Holger Hedegaard har om nogen et ganske
godt kendskab til Ekspropriationskommissionens
behandling af ekspropriationssager, eftersom han har
været medlem afkommissionen siden 1994. For øvrigt
et tillidshverv, som hans far, Jens Peter Hedegaard,
også havde. Holger har oplevet, at kommissionen har
gennemgået adskillige administrative forandringer
over årene til i dag, hvor der kun er en kommission

Grundlovens § 73, stk.1 lyder:

“

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen
kan tilpligtes at afstå sin ejendom,
uden hvor almenvellet kræver det.
Det kan kun ske ifølge lov og mod
fuldstændig erstatning.
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i Jylland. Den ledes af kommissarius Mette Plejdrup
Nielsen. Og de øvrige fire medlemmer er udpeget dels
af regeringen (2) og dels af kommunerne (2).
Det er her Holger, som udpeget af trafikministeren,
indgår som landbrugssagkyndig.
For at der ikke skulle opstå et problem med inhabilitet, har han ikke deltaget i behandling af sager fra
Holstebro-motorvejens Holstebroafsnit. Hans udtalelser relaterer derfor ikke til dette afsnit af motorvejen.
Et interessant job med hjemmeopgaver
- Arbejdet er meget interessant, og jeg er glad for
at være medlem. Nu har jeg begyndt på den sidste
periode, idet aldersgrænse er 70 år. Det tager en del
af min tid - vel 60-70 dage om året med travlhed og
ellers 40-45 dage-, siger Holger Hedegaard og tilføjer:
- Jobbet medfører også hjemmearbejde. Det forholder
sig nemlig sådan, at hvert kommissionsmedlem får
udleveret en anseelig dynge papirer, landskabskort og
fotos vedr. den eller de ejendomme, som skal behandling ved næste møde.
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Hvert medlem skal herefter udarbejde sit forslag til
erstatning til den berørte lodsejer. Og ikke nok med
det, så skal han også begrunde sit standpunkt overfor
kommissarius og de andre i kommissionen. Kommissarius kan således
under forhandlingerne med lodsejerne præsentere et
gennemarbejdet materiale-.
Fra besigtigelse og detailbesigtigelse til ekspropriation
Holger Hedegaard redegør i store træk for forløbet af
en ekspropriation:
Under linjebesigtigelsen af den kommende motorvejsstrækning har kommissionen mulighed forat skubbe
motorvejen 150 meter ti 1 hver side. Og det er efter
denne besigtigelse, at motorvejsforløbet ligger fast.
Næste trin er detailbesigtigelsen, som de berørte
lodsejere er indkaldt til eventuelt at følge. Herunder
kan derfor eksempel komme på tale at foretage mindre
justeringer. Der udfærdiges en rapport med resultatet
af besigtigelsen.
Til det afsluttende møde bekendtgør kommissionen

til vejs ende ----------------------------------------------

ekspropriationsresultatet, som lodsejerne skriftligt er
gjort bekendt med forinden. Mange mindre eksproprieringer af for eksempel små jordlodder er da afklaret
endeligt med de berørte.
Til dette møde spiller kommissionen også ud med sit
erstatningsforslag, som lodsejeren skal forholde sig til.
Han kan fremkomme med sit krav, acceptere eller indbringe kommissionens tilbud forTaksationskommissionen. Men i ca. 90 prc. af sagerne indgås der forlig.
Til dette sidste møde er jordfordelingen mellem lodsejerne også forsøgt aftalt mellem parterne. Her må et
forlig opgives, såfremt der ikke kan opnås en aftale.
Er kommissionen bundet af det beløb, der er afsat til
et projekt?
Nej, og mange gange kender vi ikke beløbet. Kommissionen handler frit og er heller ikke i “lommen på Vejdirektoratet”, som vi har hørt nogen ymte om. Men vi
hører da, at nogen mener, vi bruger for mange penge.
Hvordan udvælges de ejendomme, der skal hel- eller
deleksproprieres?
- Der er ingen problemer med de ejendomme, hvor
motorvejen “kører” ind over avlsbygninger og stuehus.
De skal heleksproprieres. Det er værre med de ejendomme, der ligger i gråzonen.
Tilbage i tiden husker jeg, at en ejendom 13 meter fra
motorvejen fik lov at bestå. I dag vil vi nok gå længere ud, men alt i alt er det en helhedsvurdering med
vægten lagt på ejendommens stand og produktionsapparatets størrelse. Står ejeren med en stor produktion,
men mister bæredygtigheden, når han skal afgive et
betydeligt jordareal til motorvejen, vil vi nok lave en
helekspropriation.

gennembryde digerne for at give plads til motorvejen.
Men når vi så kommer til jordfordelingen, må resterne
af diget ikke fernes forat give plads til et mere regulært
stykke jord. I de tilfælde ville det være rart, om et
afskåret dige kunne flyttes til en naturlig afgrænsning
af marken-,
Holger Hedegaard kunne ønske sig flere småjusteringer?
-Til dem hører, at han godt kan forstå, at landmanden,
der ønsker mere jord ved en jordfordeling som kommissionen står for, kender handelsprisen, før han siger
ja.
Endvidere var det ønskeligt, at erstatningssummen til
landmanden, der får længere afstand til sine marker,
får et større erstatningsbeløb for merkørslen, end tilfældet er i dag, hvor kommissionen bruger en gammel
aftale, der i sin tid er indgået med landboforeningerne.
Men skal aftalen ændres, skal udspillet komme fra
landboforeningerne. Holger nævner også, at han godt
kan forstå, at en lodsejer, der efterlades med en ejendom med meget længere privatvej - ham der kommer
til at bo langt ude på landet -ønsker erstatning for den
ejendomsforringelse, det vil komme til at betyde. Og
som kan spille ind, når han skal se på, om han har råd
til at købe en ny ejendom.
Han slutter af med at sige, at den ekspropriationsramte altid bør antage en støtteperson til at hjælpe
sig gennem forløbet. Mange er meget usikre overfor
det store indgreb, som en ekspropriation er. Kommissionen yder godtgørelse i noget omfang af lodsejerens
udgifter til en støtteperson.
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- Der er ingen problemer med de
ejendomme, hvor motorvejen
“kører” ind over avlsbygninger og
stuehus. De skal eksproprieres.
Det er værre med de ejendomme,
der ligger i gråzonen.
Holger Hedegaard, medlem af
Ekspropria tionskommissionen
------------------------------------------Ekspropriationskommissionerne
Ekspropriationskommissioner
nedsættes med det formål at
foretage en almindelig prøvelse af
ekspropriationer i konkrete sager.
Disse kommissioners kompetence
dækker statsekspropriationer og
nedsættes på baggrund af ekspropriationsprocesloven jf. §4, §5 og
§6.

Det er efter princippet, at han for erstatningsbeløbet
skal have mulighed for at købe en tilsvarende ejendom.
I det spil vil den 70 årige, der efter helekspropriation
vælger at købe hus i byen, få mest ud af det - også fordi
skattevæsenet normalt ikke vil blande sig.
Et andet eksempel er den, der har en meget forsømt
ejendom uden eller med et dårligt produktionsapparat. Her vil vi nok kun sige delekspropriation ud fra,
at den pågældende for erstatningssummen ikke kan
erhverve en bæredygtig ejendom.
Han kan dog indtil et år efter, at motorvejen er taget
brug, ansøge om helekspropriation, når det viser sig, at
hans forhold er blevet væsentlig dårligere end først antaget. Her kan et stort støjniveau spille ind. Den slags
ansøgninger imødekommes i adskillige tilfælde.
Jeg husker, at en kommissarius en gang sagde til os, da
vi stod med en meget forfalden ejendom, som kun de
færreste ville bo i “husk nu at tage i betragtning, at den
ejendom også tjener som bolig for en familie”.
Bør en kæmpehøje fjernes, når en slægtsgård til 30-40
mio. kroner kan bevares?
- Da er jeg nødt til at sige, at vi følger lovgivningen,
hvorefter kæmpehøje ikke må fjernes, og afstandskravet til højene skal følges.

Kommissions arbejde er ikke kun ved skrivebordet.
Efter forberedende møde er man ude i marken og se de virkelige forhold, tale med berørte, som man er meget
lydhør overfor.
Kommissionen ses her med kommissions formand Mette Plejdrup i spidsen under et møde på Mejrup Skolevej.

Fredede diger er langt vanskeligere at håndtere. Vi må
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Det virker helt monumentalt på Viborgvej, her hvor der er anbragt en endog meget kraftig afstivning, mens der lægges låg på til motorvejen. Foto Søren Langkjær

Vi borgvej fik låg på
Entreprenør MT Højgaard har støbt taget på brobyggeriet ved Mejrup
Af Frede Rosenberg

Marts 2016: Nu er entreprenør MT Højgaard så langt
fremme med brobyggeriet til Holstebromotorvejen
over Viborgvej øst for Mejrup, at der har kunnet lægges låg på. Fotogruppen, der følger processen med den
kontinuerlige støbning af det tykke cement-dæklag, har
besøgt byggepladsen. MT Fløjgaard har 30 polakker
ansat til arbejdet.

Under dansk ledelse er polske brobisser travl optaget
af støbearbejdet, der skal foregå som en kontinuerlig
proces. Foto Søren Langkjær

32

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

Borer for at tjekke bæreevnen
Boreprøver. Har boret 200 huller for at tage jordprøver til planlægning af motorvejen.
Af Frede Rosenberg
November 2014: For år tilbage søgte man efter olie i
undergrunden mellem Mejrup og Holstebro. Nu bores
der huller og udtages jordprøver for at undersøge
bæreevnen for den kommende motorvej.
Projektleder og ingeniør Henrik Buskov, COWI A/S,
lokaladresse Nupark, Holstebro, oplyser, at COWI før
sommerferien i år begyndte at foretage jordbundsundersøgelser for Vejdirektoratet på den nordlige
strækning af den kommende motorvej. På ettidspunkt
havde man tre borehold i sving, og nu er man lige ved
at være færdig.
- Foruden prøveoptagninger afjordens beskaffenhed
på selve motorvejslinjen og ramperne, er der udtaget
prøver, hvor der skal være broer og skærende veje,
samt hvor der skal anlægges cykelsti fra Holstebro
til Mejrup Hindkær, og hvor der skal graves ud til
regnvandsbassiner. Tæt på 200 huller er det blevet til,

oplyser Henrik Buskov.
Boringernes dybde og antal afhænger af, om de tages
på selve motorvejslinjen, eller hvor der skal placeres
fundamenter. Terrænforhold og belastning kan også
spille ind. De sikrede jordbundsprøver sendes til COWI’s eget laboratorium i Sunds.
På grundlag af jordbundsforholdene udarbejdes der
boreprofiler og geotekniske rapporter, der går videre til
Vejdirektoratet, hvor de igen danner grundlag for den
endelige projektering.
- Det har været en spændende opgave for COWI her
lige i vores baghave, siger Henrik Buskov.
Gode makkere
På Mosebyvej ved siden af en stor lastvogn mærket
COWI har et par guiklædte mænd travlt med at putte
boreprøver i plastiksække, der bæres ind i lastvognen.

Fed moræneler er noget af gevinsten, når der hentes
jordbundsprøver op fra en dybde helt ned til 14 meter.
Foto: Thorkild Fleng.
Samtidigt gøres der klar til at hælde en slags ler ned
i boringen, som forsegler den, hvorefter boringen
afsluttes med et betonrør, der stikker lidt op afjorden.
- Nu er vi færdige, og vi efterlader da ikke et hul i
bondensjord,« forklarer boreformand Steen Christensen, der sammen med sin uadskillelige makker Kim
Nielsen netop er ved at slutte boringerne, som COWI
har fået ansvaret for på strækningen Krunderup til lige
før Viborgvej.
Steen inviterer indenfor i lastvognen, hvor der afsløres
et lille bekvemt mandskabsrum med bord og stole
og varme. På væggen hænger der et foto af en slags
brudepar.
- Ja, der er så Kim og mit samarbejde med boringer i
konstant mere end 25 år, der har afstedkommet, at
vores kammerater fandt det sjov at kalde os »sølvbrudeparret«
- og den betegnelse hænger ved. Skulle det ske, at Kim
skifter arbejdsplads, så gør jeg det også, tror jeg. Vores
gode makkerskab kan jeg ikke undvære, siger Steen
Christensen.
Finder I overraskelser i boreprøverne?
- Nej, næsten aldrig. En enkelt mønt engang. Ja, så
stødte vi også på et skelet, der sad lodret i jorden, da
vi sikrede jordprøver ved havnepartiet i Aalborg. Der
kom først
en tand med op. Nå, vi arbejdede videre, så kom der
en knogle og dele af et bælte tilsyne. Det kunne vi
ikke bare lade passere og fik tilkaldt arkæologer, der
fastslog, at det var et menneske fra gammel tid, vi var
stødt på, fortæller Steen.
Foruden COWI foretager de geotekniske firmaer
Rambøll, GEO og Niras jordbundsundersøgelser på
motorvejsstrækningen.

Makkerparret Steen Christensen og Kim Nielsen har
så fint et makkerskab ved borearbejdet hos COWI, at
de har holdt sammen i mere end 25 år. Det har medført, at de går under navnet »sølvbrudeparret«. Foto:
Thorkild Fleng.
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Omlægningen of trafikken på Herningvej skete i aftes, og morgentrafikken gled glat. Brobygningen vil tage omkring et års tid, og lige så længe er der hastighedsbegrænsning på stedet. Foto. Ejgil Basselbjerg.

Morgentrafikken gled glat

Af Frede rosenberg

August 2015:Trafikanterne på Herningvej går trangere tider i møde fra i aftes, hvor færdslen med nedsat
hastighedsbegrænsning fra 80 km/t til 50 km/t skal
benytte en cirka 600 meter lang forlægning af hovedvejen tæt på kommunegrænsen mellem Holstebro og
Herning kommune for at give plads til, at brofaget til
motorvejen bygges hen over Herningvej.

Der har i forvejen med jævne mellemrum i
myldretiden været en tendens til store kødannelser på
Herningvej, og det var derfor med nogen spænding, at
morgenens afvikling af trafikken blev imødeset.

Det er entreprenørfirmaet Arkil A/S, der står for
anlæg af motorvejsstrækningen fra Aulum til Morrevej
i Tvis - men selve motorvejsbroen har entreprenørfirmaet CG Jensen A/S fået i underentreprise.

-Trafikken gled - med omkring 40 kilometers fart. Bare
trafikanterne vil tage det roligt, så bliver det sandsynligvis ingen “prop” på stedet det næste års tid, som det
tager at få brofaget færdigt, siger han.

- Og jeg blev positivt overrasket, siger Arkils projektleder, Karsten Lægdsgaard.

L ø f te r vej over motor ve je n

Der er blevet et ekstra sving på Herningvejen A 7 8.

Entreprenørfirma skal bygge fire motorvejsbroer

Af Frede Rosenberg
Oktober 2015: Entreprenørfirmaet Ommen & Møller
A/S er godt på vej med at løfte Gedbovej i Tvis i vejret
for at give plads for den kommende Holstebromotorvej. En forlægning af Gedbovej er gennemført, og to
brofundamenter skyder i vejret for at danne grundlaget
for en ni meter bred bro.
Entreprenørfirmaet har sikret sig entreprisen for yderligere at bygge en bro over motorvejen ved Morrevej,
og to jernbanebroer ved henholdsvis Lille Urlundvej i
Tvis og ved Måbjerg i Holstebro for i alt ca. 55 millioner. Projektleder Martin Andersen, der bor i Horsens,
viser rundt på byggepladsen med et par mobile kontorer og masser af armeringsjern, mens han fortæller,
at han har en uddannelse som bygningsingeniør og
tømrer. Han har tidligere stået for flere brobyggerier
på Fyn, inden han for et års tid siden blev ansat hos
Ommen&Møller.Selve omlægning af jernbanesporene
udføres af Om-men&Møllers underentreprenør Strukton Rail Danmark A/S.
Projektleder Martin Andersen glæder sig til udfordringen ved at bygge hele fire broer over Holstebromotorvejen. Fler på arbejdspladsen fylder armeringsjernet
allerede godt op.
Projektleder Martin Andersen.
Foto: Frede Rosenberg.

Om opgaven med at bygge de fire broer, siger han:
- Jeg har bestilt en mild vinter, så det skal nok gå glat
det hele, men jernbanebroerne er en stor udfordring,
da der er så mange formelle ting, der skal på plads.

34

------------------------------------Holstebromotorvejen -

Man kan fornemme, hvor og hvordan Gedbovej tæt på
byen vil blive ført over motorvejen via en ny bro.
Foto. Frede Rosenberg.
Lige nu er der beskæftiget en håndfuld mænd på hans
del af projektet. Ingen af dem er herfra området, men
én er på vej. Mandskabsstyrken vil hen ad vejen nok
blive fordoblet alt afhængig af, om der skal arbejdes
flere steder på en gang.
Martin Andersen fortæller, at hans hold løser opgaven
med at bygge de fire broer og har derudover ikke så
meget kendskab til, hvordan de andre parter i motorvejsbyggeriet griber opgaven an. Lokalt giver motorvejsbyggeriet heller ikke anledning til at skabe kontakter
udover, at han har talt med et par flinke landmænd
omkring noget markvandingsanlæg, og så haret par af
de ansatte lejet et hus i Holstebro.

til vejs ende ----------------------------------------------

Her hen over Savstrup Å vil en 140 meter lang dalbro snart blive påbegyndt. Derfor som H.C. Andersen skriver: »Skynd dig! kom! om føje år...«. Foto: Ejgil Basselbjerg

S t o r e rfa r ing m ed at bygge bro er
MT Højgaard bygger tre af de nye broer ved den nye motorvej
Af Frede Rosenberg
Oktober 2015: Et af de store entreprenørfirmaer, der
har vundet en del af anlægsarbejdet ved Holstebromotorve-jen, er MT Højgaard A/S, der skal bygge to
landskabsbro-eer over henholdsvis Savstrup Å og Gammelby Bæk samt en rammebro over Viborg vej.
Entreprenørfirmaet MT Højgaard har stor erfaring
med opgaver inden for infrastruktur både i ind- og
udland.
Men det er ikke alene broer, tunneller, anlægsbeton og jernbaner firmaet har hentet entrepriser på.
Det har blandt mange andre opgaver også udført
jordarbejderne til elefanthuset i Zoologisk Have og
nye rørføringer efter pipe bursting-teknikken under
Amalienborg.

På MT Højgaards base ved Vi borgvej 146 arbejder
den ansvarlige for entreprisen, Henrik Olesen, og den
daglige leder projektleder, Rasmus Knudsen.
Totalentreprisen løber op på næsten 90 millioner for
alle tre broer. Med til opgaven hører etableringen af
denn cirka 500 meter lang midlertidig forlægning
afViborgvej for at give plads til, at der bygges et brofag
til motorvejen hen over Viborgvej. Den er nu klar
og forsynet med affalt. Forlægningen medfører, at
trafikanterne skal ned på 50 km/t. Samtidigt er Gammelbyvej blevet lukket for trafik til og fra Viborgvej.
Derefter skal der bygges færdselsveje for brobyggerne,
der får tilkørsel fra henholdsvis Sivegårdsvej og Viborgvej 146 til de to dalbroer.

Dalbroen over Gammelby Bæk bliver kun 75 meter lang. Broen skal kun forsynes
med auto- værn - så den tålmodige bilist skulle have mulighed for at nyde udsynet.
Foto: Ejgil Basselbjerg

Arbejdsstyrken forventes at komme op på tre til fire
funktionærer og 20 til 30 timelønnede brobyggere.
Hertil kommer folk, der har underentrepriser i forbindelse med at lave autoværn med videre.
De forventer, som aftalt, at broerne står færdige en
gang i løbet af sommeren 2017.
Er der større udfordringer?
- Både Rasmus og jeg har lavet mange motorvejsbroer
-senest ved Silkeborgmotorvejen. Det er ikke der, vi ser
de store udfordringer. Dem kan vi i stedet komme ud
for ved, at vi nøje skal holde os inden for de fastsatte
arbejdsarealer, som vi skal holde afspærret. Ja, vi må
overhovedet ikke færdes uden for afspærringerne.
Vi skal endvidere hele tiden påse, at der ikke løber
forureninger videre til vandløbene og være klar med
flydespærringer, siger Henrik Olesen.

Henrik Olesen (til højre) og Rasmus Knudsen glæder sig til at komme i gang med
de tre motorvejsbroer. Foto: Aase Kristensen
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Sådan tager den færdige bro over Tvis Å sig ud. (foto 2018). Foto. Thorkild Fleng

7 7 mi l l io ner fo r 225 meter motor vejsbro

Projektleder Bo Vestergaard Pedersen fortæller, at han har været ansat hos Aarsleff i tre år og har stået for flere brobyggerier. Dette brobyggen adskiller sig markant fra et
brobyggeri inde midt i Århus, som han har afsluttet. Af Frede Rosenberg.

Projektleder Bo Vestergaard Pedersen står her på
arbejdsb roen, der har sidebroer, hvorfra søjler, stillads
og bro fagene skal bygges op. Inden han viser rundt på
broarbejdspladsen, tager han tjek på, om deltagerne er
korrekt påklædt med hjelm, sikkerhedsvest og sikkerhedssko Foto. Ejgil Basselbjerg
Oktober 2015: Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S
har vundet totalentreprisen på etablering af landskabsbroen overTvis Å for 77 millioner, og den første bro
er allerede bygget. Men, der er kun tale om en arbejdsbro, der er forbundet med en bred arbejdsvej fra
henholdsvis Gedbovej og Lindholtvej til Tvis Å.To veje

som kun må benyttes af trafikanter med tilknytning til
brobyggeriet.
Projektleder Bo Vestergaard Pedersen fortæller, at
han har været ansat hos Aarsleff i tre år og har stået
for flere brobyggerier. Dette brobyggen adskiller sig
markant fra et brobyggeri inde midt i Århus, som han
har afsluttet.
- Her er det især hensynet til bevarelsen af de mange
naturværdier, der spiller ind. Der er stillet strenge krav
fra Vejdirektoratet og Holstebro Kommune. Blandt
andet må vi ikke grave i engarealet med hængesæk,
men skal vibrere pæle ned til at bære stillads og placere
jernspunsvægge ved støbning af fundamenterne til de i
alt syv brosøjler.
- Broen bygges som en tvillingebro med to vognbaner
og et nødspor i hver retning. Denne konstruktion er
valgt, for at de to brohalvdele kan “arbejde” uafhængigt af hinanden. Da der ikke anbringes et massivt
rækværk langs med brosiderne, vil trafikanterne have
mulighed for at se og nyde naturen i ådalen, siger Bo
Vestergaard Pedersen.
Får I besøg af lokalbefolkningen?
- Ja, her kommer mange på besøg. De kommer i bil,
på scooter og på cykel. Forleden dag havde vi besøg af
en ældre mand, der interesseret iagttog arbejdet i en
time. Men vi fortæller de besøgende, at de af sikker-

Her ses kassen af spunsjern, de går ned i syv til ni
meters dybde, klar til at blive tømt for at give plads til
den betonprop og det fundament, der skal bære brosøjlerne. Bagvedses en af sidebroerne.
Foto. Ejgil Basselbjerg
hedsårsager ikke må være på arbejdspladsen - som også
fremgår af skiltningerne, svarer projektlederen.
Han fortæller, at man ser mange dyr på markerne
tidligt om morgenen. Dog tør han ikke sige, om der
er kronvildt blandt de iagttagne dyr, da han ikke er
dyrekyndig.

E n fes tdag fo r brobisse rne
En stor del af dalbroen over Tvis Å er på plads. Af Frede Rosenberg
Juni 2016: Det er en begivenhedsrig dag for især de 15
betonfolk, der støbte en fjerde del af dalbroen på 225
meter overTvis Å som et led i det store motorvejsbyggeri.
Ved solopgang rullede de første af cirka 120 betonkanoner ind på entreprenør Aarsleff,s byggeplads ved
Tvis Å, hvor brobisserne stod klar.
Projektleder Bo Vestergaard Pedersen siger, at dagens
forbrug af beton er ikke mindre en 1.100 kubikmeter
svarende til, hvad cirka 120 lastbiler - betonkanoner
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- kontinuerligt kan levere over 15 timer til 117 meter
“halvbro”.
- Vejret er det helt korrekte vejr til at løse opgaven i.
Dagen er samtidigt en festdag for os alle. Det markeres
ved, at der er grillpølser til alle ved middagstid og til
aften står den på en lun ret - alt som en anerkendelse
af en stor og langvarig proces. Når der nu tages en
bid på 117 meter af den halve vejside, så skyldes det,
at brofaget skal spændes op, og hertil er den samlede
brolængde på 225 meter for langt et stykke til, at opspændingen bliver ok, siger Bo Vestergaard Pedersen.

------------------------------------Holstebromotorvejen -

Brobisserne var morgenfriske, da de første portioner
beton blev svinget ind, og fordelt på den jernarmerede
bro. foto. Søren Langkjær

til vejs ende ----------------------------------------------

Projektleder Tonny Kjær Andersen har haft den
daglige ledelse af mange af Barslunds anlægsopgavermen denne del af Holstebromotorvejen er den største.

Barslund-folkene på Bakgaard
En halv snes af medarbejderne fra entreprenørfirmaet Barslund, der forbereder motorvejen, er indkvarteret på en eksproprieret gård på Skivevej ved Holstebro. - Af Frede Rosenberg
Januar 2017: Vejdirektoratet har ikke alene udpeget
entreprenørfirmaet Barslund A/S til at udføre motorvejsstrækningen fra Viborgvej til Struer Landevej og
forlængelsen over til Krunderup i Holstebro, man har
også stillet entreprenørfirmaet den fine, eksproprierede Bakgaard, Skivevej 139, Holstebro til rådighed.

kontorholdet. Motorvejsstrækningen bliver først færdig i 2018, mens forlægningen efter VD’s oplysninger
bliver færdig i 2017.

Entreprenørfirmaet, der blev stiftet i 1980, beskæftiger
sig med anlægs- og forsyningsarbejde og har hovedkontor i Kvistgaard i Nordsjælland, samt Vest-kontor på
Ølle-gaardsvej i Aarhus.

Tonny Kjær Andersen fortæller, at motorvejsbyggeriet
kører planmæssigt, selvom jordbundsforholdene ved
Hjermvej har drillet lidt. Der har blandt andet været
problemer med at arbejde i den våde råjord.
- Forholdet til de berørte lodsejere har været/er meget
fint. Vi har haft besøg af flere af dem - og en har endog fået arbejde hos os.

Projektlederne Tonny Kjær Andersen og Gerner Glud
Jensen har den daglige ledelse af de to hovedentrepriser, der samtidigt udgør den sidste og nordligste
strækning af den kommende Holstebromotorvejen og
forlængelsen over til Vilhelmsborgvej ved Krunderup.
Projekter til henholdsvis omkring 156 og 54 millioner
kroner.

Kontakten til lokalbefolkningen omfatter også, at
forældre til skolebørn i Mejrup har givet udtryk for
deres bekymring over vores kørsel med store og tunge
køretøjer på Mejrup Skolevej. En bekymring jeg godt
forstår. Det har vi så godt som muligt taget hensyn til
ved at lægge nogen trafik om ad Hattensvej og ved at
undgå Mejrup Skolevej på de mest trafikale tidspunkter, siger han.

Barslund skal også bygge de mange tværpassager af
motorvejen og forlægningen.

De to entrepriser, de arbejder på nu, omfatter også
seks faunapassager, en cykelsti fra Ny Skivevej til
Mejrup Hindkær, og nedrivning af tre eksproprierede
ejendomme - Mejrup Skolevej 34, Kalsgårdvej 13 og
deres nuværende domicil Skivevej 139. De to førstnævnte er revet ned, og Bakgaard bliver det i slutningen af næste år.
Indkvarteringsforholdene er meget fine på den gamle
slægtsgård. Den giver også plads til, at en halv snes
af vejfolkene bor på ejendommen, og udhusene giver
plads til materiel. Køkkenet fungerer også - nu underformanden Ole Bjørn Hansens opsyn. Senest stod den
på steg og æbleskiver.
Arbejdet med motorvejen gik i gang lige før sommerferien med en omlægning af Skivevej. I dag arbejder
man på hele strækningen med 25 mand i marken og
fem på

Der er livlig trafik på Bakgaard, hvor Barslund har indrettet sig med kontor og materielplads. På ejendommen
bor 10 af mandskabet. Foto: Åse Kristensen
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Inden støbningen må brobisseme binde jernarmeringen sammen, som det ses herpå fotoet. Foto. Ejgil Basselbjerg

B ro b i s s erne har travlt

Holstebro Lokalhistoriske Klub følger etableringen af de 28 kilometer af Holstebro-motorvejen der forløber inden for kommunegrænsen.
Af Ejgil Basselbjerg, Frede Rosenberg og Søren Langkjær
Februar 2017: - Det er fantastisk at starte med ingenting,
og så pludselig står der en færdig betonbro. Vi er med til
at gøre infrastrukturen bedre.
Fortæller ingeniør Bo Vestergaard Pedersen, Aarsleff A/S,
om bygningen af landskabsbroen overTvis Å, hvor man er
færdig med betonarbejdet, selv om broen først tages i brug
næste år.
Allerede i studietiden var han meget sikker på, at han
skulle beskæftige sig med brobyggeri.
- Det er spændende at få noget til at lykkes, som faktisk er
ret svært” siger han. Bo Vestergaard Pedersen synes, han
har en fantastisk arbejdsplads med faglige udfordringer
og, ikke mindst, en smuk natur lige uden for skurvognens
kontor.
For tiden er der ti timelønnede og to funktionærer
beskæftiget med den sidste del af byggeriet. Medarbejderne kommer ikke fra lokalområdet men er erfarne
brobyggere fra flere egne af Jylland. De har typisk været
ansat i firmaet i flere år.
Langt på arbejde
Kranfører Torben Wisholm har langt til arbejdet. Han bor
nemlig på Djursland.
- Vi er en del, der kører sammen hver dag. Der er ting
derhjemme, man også skal have gjort. Når man har en
bitte ejendom, så er der jo også en hel arbejdsdag der med
at passe det ene og det andet. Men det er frem og tilbage
hver dag. Det er 122 kilometer”.
Han har erfaring fra tre års brobyggeri ved Silkeborg og
har tidligere haft arbejdspladser langt uden for landets
grænser.
Det sjak på syv-otte mand, som Torben er en del af, har
arbejdet sammen i mange år på forskellige arbejdspladser.
Han kender dem, han arbejder sammen med og ved, hvor
og hvornår de skal bruge materialer. Hvordan det skal
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vendes, når det afleveres, så det er mest praktisk. Alt kan
foregå næsten uden de behøver at snakke sammen.
I dag kan man blive udlært som struktør på tre år og otte
måneder. Det svarer til andre faglige uddannelser med
skoleforløb og praktikperioder. For at blive kranfører skal
man tage yderligere et fire ugers kursus og have et krancertifikat.
Vigtigt kendskab
Torben Wisholm lægger stor vægt på, at certifikatet i sig
selv ikke er nok. Det kræver også et godt kendskab til
arbejdet på jorden, så man forstår, hvad der forventes af
kranføreren i de forskellige arbejdsgange. Det gælder også
kendskabet til de mange slangudtryk, de enkelte dele har.
Det er hans erfaring, at de unge, der nu tager et krancertifikat, ikke helt forstår, at der kan gå lidt tid, hvor der skal
samles erfaring med “jordarbejdet”, inden de kan indgå i
et sjak som kranfører på fuld tid.
I og med medarbejderne kører frem og tilbage alle ugens
fem arbejdsdage lægges der ikke mange penge hos de
lokalen handlende. De gange, sjakket har været nødt til
at bo på arbejdspladsen, har de fleste dog haft for vane at
købe stort ind derhjemme, tage det med og så bruge af det
i ugens løb.
Arbejdet kan som i alle andre jobs blive lidt rutinepræget
og den store forskel på de forskellige projekter bliver efterhånden mest hvem man møder - om det er kendte folk
eller nye i faget.
Alligevel er det en dyb faglig stolthed at se noget vokse
sig stort. At have været med som en del af projektet kan
stadig føles dybt tilfredsstillende. Torben Wisholm vil, når
broen er færdig, også gerne tage familien med og vise den
frem.
Landskabsbroen
På markerne syd for Storåen er mandskabs- og kontor-

------------------------------------Holstebromotorvejen -

vogne sat sammen, og øverst oppe kigger A/S Jortons
daglige leder, Flemming Pedersen, ud over Storåen mod
Hodsagervej i samme retning som hans team på i alt 12
mand stille og roligt nu har støbt ca. 60 procent af den
landskabsbro på omkring 300 meter, der skal bære Holste-bromotorvejen over Storåen og over Hodsagervej.
Den ene brolængde er allerede taget i brug til intern
transport afjord med videre, og Flemming siger, at Jortons
broarbejde bliver færdig inden sommerferien i år.
Selv om mandskabet bliver gjort opmærksom på, at der er
kaffepause, kommer kun halvdelen. Forklaringer er, at her
må kaffebrød vige for cement fra Unicons betonvogn.
Ved det udvidede kaffebord går snak og latter hånd i
hånd, da der stilles spørgsmål om aflønning og tilfredshed
med arbejdet.
Det viser sig, at to af brobyggerne bor i en vogn på arbejdspladsen, tre har fast bopæl i Holstebroområdet, mens
de resterende kører frem og tilbage fra hjemmet hver dag
med madpakken under armen.
Man har fire dages-uge, så weekendopholdet i hjemmet
bliver maksimalt, “og konerne har indrettet sig”, lyder det
med et smil med tilføjelsen “vi er jo ikke sømænd eller
brunkulsarbejdere, der skal finde en ny kæreste eller leve
i druk”.
Akkordløn
Lønnen er baseret på akkorder på næsten alle områder.
Og den ordning er vi godt tilfreds med, siger Kurt
Kjeldgaard fra Højmark og sjakbajsen Sven Sørensen fra
Glyngøre med et smil og et “jov-da”, hvilket på godt jysk
ikke ligefrem er det værste. De fortæller videre, at de har
en god arbejdsplads hos Jorton, hvilketen gennemsnitsansættelse på cirka 10 år synes at bekræfte. De tilføjer,
at det også er de frie arbejdsforhold ude i naturen med et
spændende job, der er tillokkende.

til vejs ende ----------------------------------------------

Polske brobyggere har stået for, at der kom “låg” over Viborgvej som første del af Holstebromotorvejen.
Ikke mindre end 300 kubikmeter beton skulle der til, og her er man ved afslutningen af udlægningen. Ejgil
Basselbjerg
Kranfører Torben styrer alt på kranen ved hjælp af
fjernbetjeningen. Foto: Ejgil Basselbjerg

De polske brobyggere har udmærkede, men spartanske
opholds- og overnatningsfaciliteter. Foto: Ejgil Basselbjerg
Formanden, Flemming Pedersen, bekræfter, at der en god
tone og et godt sammenhold i teamet.
- Her skal man kunne tilpasse sig, stole på hinanden og
kunne samarbejde. Det kræver ikke nogen højere uddannelse, når først planerne skal realiseres. Personlig kommer
jeg fra stilladset til formandsposten, som jeg har haft hos
Jorton ad flere gange i over 20 år, siger han.
Dygtige brobyggere
Entreprenørfirmaet M.T. Højgaard A/S har vundet
opgaven at bygge bro over Viborgvej, Savstrup Å og Gammelby Bæk, og ingeniør Rasmus Knudsen står med det
samlede ansvar for alle tre byggerier, der udføres af en sammensat gruppe på godt 33 mand - heraf to danske ledere,
en enkelt dansk formand og resten polske broarbejdere.

Kurt Kjeldgaard fylder ikke meget her omgivet afjernarmerringen til de store betonfundamenter. Foto:
Ejgil Basselbjerg
Holstebromotorvejen, var holdet i gang med lignende ved
Silkeborg. Arbejdet er tilrettelagt på skift med 50
timer om ugen over seks dage. Således kan de komme
hjem og holde fri flere dage ad gangen, fortæller Rasmus
Knudsen.
Turen hjem til Polen sker efter en bestemt rækkefølge,
således at der altid er nogle med fri og andre på byggeriet.
Samlet set giver det 37 timer om ugen over en flere ugers
periode. Polakkerne bor i opstillede barakker og klarer selv
alle funktioner omkring det daglige liv. De polske arbejdere taler engelsk - nogle bedre end andre, så de hjælper

Bo Vestergaard Pedersen siger, det er fantastisk at starte
med ingenting, og pludselig står der sådan en betonbro.
hinanden indbyrdes, hvis kommunikationen med den
danske ledelse skulle volde sproglige problemer.
- Det sker dog også nogle gange, at jeg hjælper til, hvis
offentlige myndigheder, som f.eks. Skat, er den ene part i
sagen, siger Rasmus Knudsen.
Højt humør
Under det seneste besøg hos MT Højgaard blev polakkerne truffet i middagspausen. Humøret var højt og steg
en kende, da de blev præsenteret for medbragt wienerbrød fra Kvickly.

Rasmus Knudsen har arbejdet for M.T. Højgaard i 10 år,
bl.a. ved et brobyggeri i Vietnam. Bor selv syd forVejle og
kører frem tilbage hver dag.
Vi borgvejbroen er for længst færdigbygget, og det er de to
halvdele over de to vandløb også. Omkring sommerferien
i år forventer M.T. Højgaard at være færdig med hele
deres entreprise.
Ingen ledige danskere
-Vi beskæftiger mange polakker, fordi det ikke har været
muligt at finde ledig dansk arbejdskraft. De arbejder efter
dansk overenskomst, og de er dygtige og pålidelige, og
mange har erfaringer med brobyggeri. Før arbejdet her ved

Stenalderfolket fra den nærtliggende boplads har formentlig sprunget over Savstrup Å. Der skal mere til I dag,
nåren motorvej skal over. De nedbankede træstammer skal danne fundament til en midlertidig arbejdsbro.
Foto: Ejgil Basselbjerg.
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Johnny Jensen ved apparatet, der med olietryk
spænder de indlagte wirer. Foto. Ejgil Basselbjerg.

Storåbroen dækket af skumgummi tæppe. Foto. Ejgil Basselbjerg

B ro en ænd rer stør re lse i å re ts løb
Motorvejsbroen over Storåen er omkring 12 centimeter længere på en varm sommerdag end på en kold vinterdag.
Ejgil Basselbjerg og Søren Langkjær
December 2016: Johnny Jensen har flere års erfaringer med beton-konstruktioner, som hans firma - Jorton A/S -er eksperter i at lave. Det er opsætning af
forskalling eller opbygning af støbeformen, de kæmpe
jernkonstruktioner, der understøtter formen, jernbinding, støbning og nedtagning af støbeformen.
- Opspænding af indlagte wirer og påfyldning af
specialbeton i plastic rør, hvor wirer er anbragt, når
opspænding er sket, overfladebelægning af epoxy,
afsluttende med tagpap-materiale er opgaver for
eksperter i det. Flytning afjord, sand og grus tager vi
os ikke af. Vi har i firmaet slet ikke en rendegraver,
fortæller han ved rundvisning på byggeriet af motorvejsbroen over Storåen..

Inden brobyggeriet gik i gang blev overfladejorden
fjernet. Den er midlertidig anbragt bagved, forsynet
med skilte om, hvor den er taget. Efter afslutning
bliver jorden kørt tilbage, hvorfra den er kommet. På
byggepladsen er midlertidig udlagt sand og grus.
Det nordgående spor er støbt. De var i gang med at
fjerne forme og genbruge dem til det sydgående. Vi var
sammen med Johnny oppe på den færdigstøbte bro.
Den er dækket med skumgummitæpper. Fordi betonen må ikke tørre for hurtig på overfladen. Sker det,
er der risiko for katastrofale revnedannelser. I betonen
er indlagt følere, og temperaturen gennem tørreprocessen følges.
Den 310 meter lange landskabsbro vil være cirka 12

Broens liggeunderlag. Neoprenlejerne mellem pille og bro, der er der, for at broen
kan bevæge sig. Foto. Ejgil Basselbjerg.
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cm længere en varm sommer end en kold vinter.
Harmoni-ka-lignende konstruktioner skal anbringes
ved hver ende af broen. Dem man mærker som et
lille bump, hver gang vi kører over en bro. Leger, der
anbringes oven på bropiller, bevirker at vejbanen kan
bevæge sig de få centimeter hver vej.
Inden hjemturen gjorde vi ophold ved broen over
Hodsagervej. Det er også Johnny Jensen, der har været
med til at opføre broen over Hodsagervej. Den gamle
vej er fjernet. Sand er fyldt på, støbeform opbygget, og
på det er broen til motorvejen støbt. Senere er sandet
gravet væk, så Hodsagervej kan føres under.

De indlagte wirer er klar til at blive spændt. Dem der holder sammen på hele
broen, så den kan klare den tunge trafik i fremtiden. Foto. Ejgil Basselbjerg.

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

De fem tilbageblevne brobisser - Jim Jensen, Holger Buus, Folmer Bech, Andreas Bech og Rune Sønderskov (fra venstre) - kan se tilbage på et broprojekt, hvor der i høj
grad skulle tages hensyn til at bevare den værdifulde natur omkring Tvis

B ro b i s s erne takke r a f

Både ved Tvis Å og ved Storå er de to entreprenørselskaber meget tæt på at kunne melde “motorvejsbroen færdig”.
Ejgil Basselbjerg og Frede Rosenberg
April 2017: Jorton A/S tog i efteråret 2015 fat på
det store brobyggeri af den næsten 300 meter lange
dalbro hen over Storå og i kølvandet fulgte broen over
Hodsagervej.
Nu er broen så langt færdig, at entreprenørfirmaet i
denne måned trækker hovedparten af styrken på 14
mand ud.
De resterende bliver færdig med småtingene inden
sommerferien.
Formanden på byggepladsen, Flemming Pedersen,
siger, at byggeriet bare er gået efter planen uden overraskelser.
Storåens gode fiskevand dør om dør har han ikke
udnyttet - og altså heller ingen overraskelser her.
Aarseff A/S er med sit reducerede mandskab på
fem mand næsten færdige med at fjerne stilladser og
understøtninger. Spunsvæggene omkring bropillerne
er fjernet,
og det forlyder, at de dele af hængesækken, der har
været lagt til side, ikke skal tilbage, idet naturen selv
fylder hullerne op.
Projektleder Bo Vestergaard er blevet afløst af Rune
Sønderskov, der er særdeles godt kendt her på egnen,
idet han er opvokset i Staby som søn af lederparret
på Staby Efterskole. Endvidere har han været aktiv
udøver af håndbold og gymnastik.

Utroligt at dette forholdsvis lille hold - plus et par stykker flere - på godt et år har kunnet bygge dette “monument” af en bro på så kort tid. Med formanden, Flemming Pedersen, på højre fløj følger: Johnny Jensen, Torben
Biohm, John Svenningsen, Rene Nygaard Jensen, Svend-ErikEsmann, Jørgen Strandbygaard, Svend Sørensen,
Michael Machenan, Thomas Møller, Kurt Kjeldgaard og Kenneth Dølby. Fotos: Eigil Basselbjerg
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Motorvejskrydset ved Hjermvej/Nordre Ringvej set fra øst mod vest. Nupark ses yderst til højre. Foto fra Barslund A/S

S å k øre r trafik ken be dre

Sidst på dogen torsdag fjernede entreprenørselskabet A/S Barslund afspærringerne på Nordre Ringvej og vejens forlængelse nord for Holstebro, De første
trafikanter kunne herefter køre fra Vilhelmsborgvej til Hjermvej og omvendt på henholdsvis en tosporet og firesporet landevej.
Frede Rosenberg
November 2017: “Holstebro nord-trafikanterne”kan
nu glæde sig over, at Vejdirektoratet til planlagt tid kan
tilbyde et flot vejstykke på i alt cirka 3,5 kilometer inklusiv den eksisterende del af Nordre Ringvej mellem
det store lysregulerede kryds ved Struer Landevej og et
lidt mindre lysreguleret kryds ved Hjermvej, hvor selve
motorvejen udmunder.
Vejdirektoratet har om den tilladte hastighed oplyst,
at den er 70 kilometer i timen på vejstykket mellem
Hjermvej og Struer Landevej og 80 kilometer i timen
på det resterende stykke over til Vilhelmsborgvej.
Cykelkørsel er forbudt på det firesporede stykke af
Nordre Ringvej.

Vejdirektoratet har gennemført og bekostet Nordre
Ringvejs forlængelse, der vil blive overdraget til Holstebro Kommune. Kommunen skal dog afholde udgifterne i forbindelse med, at Krunderupstien føres under
den nye vej i en tunnel i forhold til en niveau-skæring.
En løsning, som hele tiden har været et stort ønske fra
beboerne i Krunderupparken.
Kristian Monska med bopæl på Ageren i Holstebro var
en af de første, der i sin personmotorvogn kørte ind på
Nordre Ringvej fra rundkørslen ved Vilhelmsborgvej.
Han havde sin syv-årige søn Thue som passager.
Han fortalte, at han som en daglige rutine bringer og

Barslund A/S markerede afleveringen af del-entreprisen til Vejdirektoratet med
pølser og sodavand til mandskabet samt samarbejdspartnere og Vejdirektoratet.
Foto. Thorkild Fleng
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henter Thue i Naur-Sir Skole, hvor han går i 1. klasse.
- Jeg er meget tilfreds med, at jeg nu kan bruge Nordre
Ringvej via rundkørslen ved Mozartsvej. Det formindsker køretiden med cirka ti minutter til skolen,
og det er meget behageligt, at kunne undgå de mange
småveje, som forholdene var tidligere. Rigtigt godt
bliver det, når Holstebromotorvejen er færdig, og vi
skal sydpå. Så er vi på motorvejsforløbet efter at have
kørt få hundrede meter - behageligt, nemt og sikkert”,
sagde han.

Kristian og Thue hører til dem, der sparer tid og har fået en mere sikker vej, når de
skal til skolei i Krunderup og har Nordre Ringvej næsten udenfor døren.
Foto. Frede Rosenberg

------------------------------------Holstebromotorvejen -

til vejs ende ----------------------------------------------

Erikssons mandskab holder ikke ferie her ved Gardasøen, men stiller op ved brinken af den 7 3 ha store sø, som de har været med til skabe ved at hente i tonsvis af sand og grus.
Foto. Frede Rosenberg.

K l a r t il at aflevere motor vej e n
Nytåarsparaden 2016.
Maskinparken er nu på vej
til nye opgaver.
Foto. Thorkild Fleng

August 2018: Midt i september måned skal entreprenørselskabet MJ. Eriksson A/S aflevere motorvejsstrækningen fra Tvis til Mejrup til Vejdirektoratet,
og i slutningen af måneden skal rastepladsen eller
som den også bliver benævnt samkørselpladsen med
toiletter også være færdig til indvielsesdatoen den 29.
september.

Formanden og afløsende projektleder Glenn Lautrup
fra Sparkær ved Viborg oplyser, at han har været med
på opgaven fra dag et i sommeren 2016.
-Arbejdet er forløbet glat og vi har undgået alvorlige
ulykker. Vi er nu godt tyve mand til at lægge sidste
hånd på værket, siger han.
Eriksson har fra start haft ansvaret for råstofindvindingen for området tæt på motorvejen.Søren Mikkelsen viser
på kortet, hvor det fandt sted. Foto. Frede Rosenberg
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Det dejlige forårsvejr havde lokket omkring 250 personer til at overvære
det første spadestik. Foto. Ejgil Basselbjerg

Ønsker sig endnu mere motorvej

Imod al husmandslogik og trafiksikkerhed, hvis motortrafikvejen øst om Herning ikke opgraderes,
siger Holstebros borgmester H.C. Østerby.
Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg
Marts 2015: Mange benyttede torsdagens dejlige
forårsvejr i går til at overvære, at transportminister
Magnus He-unicke på Ørrevænget i Sinding igangsatte
det motorvejsbyggeri, der skal forbinde Holstebro
og Herning i 2018. Anlægs- og driftsdirektør Jens J.
Holmboe fra Vejdirektoratet bød velkommen til de
officielle deltagere fra ministeriet, Region Midtjylland,
de to berørte kommuner samt ca. 250 gæster, og
forklarede, at arrangementet i dag finder sted lige op
af vejdirektoratets tilsynskontor, hvor alle hen ad vejen
er velkomne til at høre om projektet. Transportminister Magnus Heuniche oplyste, at det er gået historisk
hurtig med at kunne tage det først spadestik regnet fra
det tidspunkt, der blev trykket på knappen.
- Når vi dag endelig, endelig sætter gang i arbejdet, er
det en manifestation af, at vi generelt i Danmark - men
måske særligt kendetegnende for egnen her - godt er
klar over, at vækst, udvikling ikke kommer ovenfra,
men at man er nødt at tænke og stå sammen, få truffet
nogle beslutninger og få sat gang i nogle ting.
Han kunne ikke garantere, at det blev ham, der kom
til at klippe den røde snor, men han ville garantere, at
de manae dvatiae medarbejdere ville få motorveisorpiektet færdig i tiden og til prisen.
Skulle der blive penge tilovers var han sikker på, at
befolkningen nok kunne anvise pengene til andre
projekter på kort afstand. Med henvisning til de stærke
lokale ønsker om at få grenen med motortrafikvej øst
for Herning opgraderet.

le effekt heller ikke til at komme uden om. Oplevelsen
af sammenhæng, at være koblet på, at være en del
af landets ypperste infrastruktur og muligheden for
at ligge i overhalingsbanen, er i direkte og overført
betydning helt afgørende for egnens selvforståelse og
oplevelse af at have lige muligheder - uanset i hvilken landsdel du bor. For mange er der længere fra
København til Holstebro end omvendt. Måske vil
udbredelsen af motorvejen ændre på dette, sagde borgmesteren forhåbningsfuldt og opfordrede til at gøre
projektet helt færdigt.
- Kan man på en dag som denne, med udsigt til en stor
gave, tillade sig at ønske mere?
Jaah - Den sidste brik i puslespillet, den manglende
kobling østpå, hængslet til motorvejen ved Herning
Nord og dermed til Silkeborg og Aarhus.
Knap 8 kilometer vej øst om Herning - forberedt til
motorvej - bliver mod al husmandslogikog trafiksikkerhed ikke til motorvej som tiltænkt, men en opbremsning i form af motortrafikvej.

- Knap otte kilometer vej øst om Herning - forberedt
til motorvej - bliver mod al husmandslogik og trafiksikkerhed ikke til motorvej som tiltænkt, men en opbremsning i form af motortrafikvej, sagde Holstebros
borgmester H.C. Østerby

Her ønsker vi naturligvis en ubrudt linje hele vejen
fra start-rampen i Holstebro til sammenfletningen
nordøstfor Herninci, fastslog borgmesteren.
“Når motorvejen står færdig, vil den markere en ny
æra for de to byer, der er placeret i hver sin ende”
sagde Lars Krarup.

En tråd Holstebros borgmester H.C. Østerby tog op.
Han kaldte dagen for en af de største dage for Holstebro Kommune og for hele Nordvestjylland og gjorde
opmærksom på, at lokale byråd siden 1992 har bakket
op om projektet.
- Motorvejens små og store fordele er samlet set en
fantastisk forbedring af vilkårene for den nordvestjyske
erhvervsudvikling og bosætning. Holstebromotorvejens betydning bliver enorm. Ud over de hårde fakta
og afledte effekter, som forarbejdet dokumenterer, er
den menta-
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Trafikminister Magnus Heuniche satte officielt motorvejsbyggeriet i gang.

------------------------------------Holstebromotorvejen -

Jens J. Holmboe fortalte, at det nyindrettede tilsynskontor vil huse godt 30 personer, der skal føre tilsyn
med byggeriet.

til vejs ende ----------------------------------------------

Holstebromotorvejen
fik
info-center
på
Nupark
Udstilling giver overblik med interaktive plancher
Af Frede Rosenberg
April 2016: Et af de store lokaler i område G på
Nupark i Holstebro er der i åbningstiden nu gode
muligheder for at sætte sig ind i motorvejsbyggeriet,
hvilket er resultatet af et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Holstebro Kommune - et initiativ der i høj
grad også henvender sig til folkeskolens ældste klasser.
Åbningen fandt sted i torsdags med velkomst af anlægschef Søren Andersen, Vejdirektoratet, der gav ordet til hans projektleder for motorvejens vestlige afsnit:
Janie Winther Ipsen, der indledte med at udtrykke sin glæde over, at Vejdirektoratet her får en
kæmpemulighed for at fortælle om, hvad det kræver at
have med sådan et stort motorvejsprojekt at gøre.
- Vi har valgt at bygge centeret op med fokus på
formidling af viden til folkeskolens ældste klasser, da
omdrejningspunktet er skolesamarbejdet med Holstebro Kommune.
Men vi håber også, at borgerne både i Herning og
Holstebro kommune, og de øvrige nabokommuner vil
tage en tur herud at kikke, sagde hun.
Hun forklarede herefter om udstillingens opbygning
med de mange farvestrålende plancher, der fortæller
om blandt andet plads til motorvejen, byggeprocessen,
natur og miljø, tidsplan og forventet trafikintensitet.
Skolerne allerede inddraget
Projektlederen vendte tilbage til skoleeleverne og
sagde:
- Der er allerede taget godt imod det undervisningsmateriale, vi har fået udarbejdet til lærerne, og vi glæder
os til, at det kan bruges i den daglige undervisning.
- Derudover får skoleeleverne også tilbudt at komme
på et byggepladsbesøg ude på motorvejsbyggeriet. Det

gør vi, fordi vi synes, at det er en enestående mulighed
for at børnene ser, hvordan man bygger en motorvej,
at de får en forståelse af, hvad de sal bruge de ting til,
de lærer i skolen.
Centeret vil være åbent på alle hverdage mellem
klokken 8-16, men udstillingen vil være ubemandet.
Det overvejes at holde åbent en gang om måneden om
aftenen og da bemandet.
Hun gjorde de fremmødte opmærksom på et stort
interaktivt kort i udstillingen over hele vejforløbet fra
syd til nord, hvor man kan få markeret ved hjælp af
lysdioder, hvor tilslutningsanlæggene er placeret samt,
hvor veje og stier føres over og under motorvejen.
Borgmester H.C. Østerby startede også med at henvende sig til udstillingens betydning for skoleeleverne
med ordene:
- Jeg er sikker på, at denne udstilling vil lokke mange
nysgerrige til - netop fordi, den er formidlet i øjenhøjde med borgerne”.
At skoleeleverne også er tænkt ind i udstillingen med
undervisningsmaterialer, lærervejledninger og guidede
ture on location - gør det bare endnu bedre.
Tænk sig hvis motorvejsbyggeriet og dette initiativ lagde de første spæde kim hos fremtidens vejingeniører,
betonspecialister eller maskinfører. Eleverne vil forstå,
at også en motorvej er langt mere, end hvad der er
synlig for øjet. Så det er helt rigtigt tænkt i Vejdirektoratet at samarbejde med kommunens folkeskoler om
det her”.

Borgmester H.C. Østerby ved udstillingens interaktive
kort. Foto: Frede Rosenberg

Før

Plads til Motorvejen

Besigtigelse

Aulum
Her ser du området ved Aulum jordfordelingen. Prøv at finde den røde og den gule
ejendom. Kan du se, at de bliver opsplittet
med jord på begge sider af motorvejen? Ret
$å upraktisk, når man skal dyrke markerne!
Kan du finde andre ejendomme, som
motorvejen også skærer igennemgennem?

Jordfordeling

Vi skal selv skabe fremtiden.
Borgmesteren kom også ind på, at motorvejen spiller
ind på mange parametre i kommunens udvikling.
- Har man sagt Holstebromotorvejen, har man også
sagt nye perspektiver på bosætning, detailhandel,
turisme, erhvervsudvikling og rekruttering. Motorvejen
kommer, og med den kommer udvikling. Men selvfølgelig ikke af sig selv. For det handler om, hvordan vi
her på egnen udnytter den nye infrastruktur. Vi er klar
over, at vi selv skal skabe fremtiden.

citat

Ekspropriationer

“

Aulum
Her ser du området efter jordfordelingen. Hvordan ser den røde
og den gule ejendom nu ud?
Ved at sælge, købe og bytte jord
er de fleste ejendomme nu samlet på hver side af motorvejen.
$å er det nemt at komme frem
til markerne. Den lilla ejendom
til højre har stadig jord på begge
sider al motorvejen. Men her
kan landmanden køre under
motor vejen ved kildevej, når
han skal ud til markerne.
De andre passager på
kortet er kun beregnet til
smådyr og hjorte.

-Har man sagt Holstebromotorvejen, har man også sagt nye perspektiver på bosætning, detailhandel, turisme, erhvervsudvikling og
rekruttering.

Efter

April 2016:1 etaf de store lokaler i område G på Nupark i Holstebro er der i åbningstiden nu gode muligheder for at sætte sig
ind i motorvejsbyggeriet, hvilket er resultatet af et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Holstebro Kommune - et initiativ der i
høj grad også henvender sig til folkeskolens ældste klasser. :

H.C Østerby, borgmester, Holstebro
Kommune
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Ole Henriksen vil her på toppen af politigården i Hostruphaven skønne, at mange politiforretninger med den nye motorvej så tæt på kan klares betydeligt hurtigere og
mere sikkert.Foto. Frede Rosenberg

Po l it i et er m otor ve js- pa rate
Midt- og Vestjyllands Politi har forholdsvis let ved at tackle, at Holstebromotorvejen i slutningen af september måned i år tages i brug
Af Frede Rosenberg

August 2018: Politiinspektør Ole Henriksen, der
er leder af lokalpolitiafdelingen, oplyser, at der på
politihovedsædet i Holstebro ikke foretages nogen
nedtælling til datoen for motorvejsåbningen den 29.
september. Det skyldes først og fremmest, at de første
afsnit af allerede er åbnet - og endvidere har man
indhøstet erfaringer i forbindelse med åbning af andre
motorvejsafsnit i kredsen, siger han.

Politiinspektøren vil helst undlade at komme ind på
dette begreb, for som han siger: - Der er tale om så
mange faktorer, der indgår i beregning af responstiden,
at jeg afstår. Men, tilføjer han, det er klart, at vi med
den nye vej kan komme hurtigere frem for at løse
politiopgaver.

En rolig byggefase
Ole Henriksen mindes ikke, at der under byggeriet af
motorvejen er forekommet ulykker eller andet, der har
krævet en politiindsats.

En sikker vej mere
- Det glæder mig, at befolkningen her i området får en
mere sikker vej at færdes på. Grundlæggende har vi i
politiet et ønske om at nedbringe færdselsuheld, og al
erfaring fortæller, at der sker færre uheld på veje uden
modkørende trafik.

- Jeg synes, at byggeriet har kørt rigtigt fornuftigt. Det
samme gælder bilisternes ibrugtagning af de første
afsnit af motorvej, som jeg selv er daglig bruger af med
bopæl i Herning. Jeg fornemmer, at trafikanterne har
forstået at indordne sig efter hinanden. Nu skal det
bliv spændende at se, hvilken til- og frakørsel trafikanterne vil vælge, når turen går til eller fra Holstebro.
Responstider

Ændrer de kriminelle færdselsmønster?
- Med nye veje ændrer alle kørselsmønster - det gælder
også de kriminelle. Om den teori holder, må tiden
vise. Den nye motorvej giver også os en mulighed for
hurtigere at sætte ind mod kriminelle. Spærringer kan
hurtigere etableres, vi kan hurtigere være fremme, når
en tyverialarm er blevet aktiveret m.v., svarer politiinspektøren.
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- Den nye motorvej giver også os en
mulighed for hurtigere at sætte ind
mod kriminelle.
Spærringer kan hurtigere etableres,
vi kan hurtigere være fremme.
Ole Henriksen, politiinspektør

til vejs ende ----------------------------------------------

Snart er gravearbejdet færdigt i motorvejslinjen før nye opgaver venter. Her ses Leif Markussen og sønnerne Jesper og Søren (set fra venstre) ved deres store gravko klar til afdækning afjorden ved Bjert. Foto. Frede Rosenberg

I nte re s sant jagt på for tidsminder
Af Frede Rosenberg
August 2018: Entreprenørfirmaet Markussen APS,
Hoga-gervej 4, Holstebro har for Holstebro Museum
afdækket flere bopladser og fundet en mængde efterladenskaber fra fortiden under muldlaget, hvor Holstebromotorvejen snart kan tages i brug.
Det er indehaverne af entreprenørfirmaet Markussen
APS, Leif Markussen og sønnerne Jesper og Søren,
der med stor tilfredshed beretter, at firmaet i 2015
blev hyret af museet til at deltage i eftersøgningen efter
fortidsminder på motorvejsstrækningen i Holstebro
Kommune.
De har alle tre deltaget, men det er hovedsageligt deres

medarbejder Hans Kjærgaard, der har betjent deres
stor “miljøvenlig”gravko, der har alt det nyeste udstyr
- blandt andet en GPS, som også kan fjernaflæses af
arkæologerne. Efter arkæologernes anvisning har de
gravet tre meter brede og varierende 30 -45 cm dybe
søgerender for hver 15. meter. Enkelte steder, hvor de
har afdækket bosteder og landsbyer fra fortiden, har de
fjernet muldlaget af et større sammenhængende arealer.
Til tider, hvor der har været meget pres på, har de haft
tre maskiner i gang samtidigt, fortæller de.
Fik et andet syn på bevaring af fortidsminder
- Det har været en stor, interessant og spændende op-

Fakta:

“

Markussen APS tegnes af Leif Markussen og hans sønner. Der er 10 ansatte.
Påtager sig nedbrydning, vandløbsoprensning, udgravninger, vognmandskørsel, krankørsel, containerudlejning, anlægningsarbejde, lægning af
fliser med videre. Specielt tager de sig
af de grønne områder med specialudstyr. Kører en miljøvenlig politik.
Udfører arbejde for Naturstyrelsen.
gave at være med til at afdække stenalderfolkets bopladser, finde jernovne, pilespidser med videre. Vi har gravet
531.600 m2 grøfter og felter svarende til 177,2 km. Fjernet jord udgør 583.760.000 kg og svarer 389.163 m3.
Hertil kommer opmålinger, udgravninger og tegning
af over 30.000 anlæg. Vi har taget over 3000 fotos, haft
kontakt til over 40 lodsejere og en hel masse andet.
Oveni hyren har vi i tilgift fået et noget andet syn
på bevaring af minder fra vores fortid, fortæller Leif
Markussen.
Et eksempel på hvordan Markussen APS efter vejledning fra arkæologerne graver en række søgerender for
at se efter fortidsminder. Her gælder det en søgning
ved Mosebyvej. Foto. Ejgil Basselbjerg

---------------------------------------------H ols teb romotor vej en - t il vej s en de ----------------------------------------

47

Mogens Christensen bor selv i Borbjerg med en flot natur lige uden for døren. Foto. Frede Rosenberg

M o to r ve j giver vækst
Den kommende motorvej komme til at betyde meget for erhvervslivet. Ansatte, leverandører og kunder vil spare køretid, de mindre byer vil blive
aflastet, og det vil blive lettere at rekruttere arbejdskraft, siger direktør. Af Frede Rosenberg
December 2015: Med kun omkring fem kilomter til
den kommende motorvej vil det være attraktigt for
mange at bosætte sig i Borbjerg-området, mener Formand for Borbjerg-Hvam Borgerforening, Jens Lindbjerg, der bor i Hvam.
- Foruden den fine infrastruktur, vi får, kan vi tilbyde 15
kommunale byggegrunde, en sportshal, Borbjerg Kirke,
et godt foreningsliv, en skole og en daginstitution, samt
en købmand, hvad mange andre små landsbyer ikke
har.
Endelig har vi Borbjerg Mølle Kro omgivet af en flot
natur med kuperet terræn, sø og golfbane, siger Jens

Lindbjerg. Med sin arbejdsplads i Fare, har Jens beregnet, at morvejsforbindelsen vil komme til at spare ham
for 40 minutters kørsel hver dag.
Skaber vækst
Direktør Mogens Christensen, Borbjerg Sparekasse,
har et godt indtryk af, hvad der rører sig i Borbjerg og
omegn,
hvor han har været henholdsvis souschef og direktør i
sparekassen siden 1995.
- Jeg tror helt sikkert, at motorvejen vil skabe vækst i
Borbjerg og omegn - ja på hele den nordlige og østlige

side af Holstebro. Der er jo kun seks-syv kilometer
til tilslutningsstederne på Viborgvej og Skivevej. Lidt
populært sagt, så får vi kun glæder og ingen ulemper,
siger han. Men han ved, det har været belastende for de
mennesker, der over de seneste måske fem år har måttet
leve med usikkerheden om, hvorvidt de ville blive
eksproprieret eller ej.
- De har i mange år været låst fast med hensyn til at
investere i maskiner og bygninger, ligesom et salg har
været meget svært. En usikkerhed, vi godt har kunnet
fornemme her i sparekassen, og det er godt, at det er
ved at være afklaret hele vejen rundt, siger Mogens
Christensen.
Han bygger sine vækstformodninger på, at der kun er
fem beboede villaer til salg i byen, og ved siden af sparkøb-manden er 15 kommunale grunde til salg.
Snoet vej til kroen
På Borbjerg Mølle Kro tager kromutter Esther Jensen
imod, som hun har gjort det i 28 år, hvad enten det
er til familiefester, den traditionelle søndagsfrokost og
kaffearrangement eller det er gæster fra stort set hele
verden, der kommer på besøg for at se hendes 2300
forskellige elefant-figurer, som hun siger.
- Jeg er glad for udsigten til en motorvej, så tæt på
Borbjerg. Det gør det nemmere at komme hertil, men
de sidste km fra motorvejen til kroen behøver ikke at
blive ændret - jeg elsker at køre på snoede veje på min
motorcykel, siger kroværten.
Esther Jensen solgte pr. 1. maj 2018 Borbjerg Mølle
Kro til Malene og Mark Harpøth samt Ashli Williamson og Bjørn Bitsch.
Esther Jensen vil tilføje “motorvejen” i sine reklamer,
men hun tror ikke, at motorvejen vil give væsentlig
flere kunder. Borbjerg Mølle Kro er nemlig kendt
langt omkring i forvejen, siger hun. Foto. Rosenberg
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Bjarne Sørensen har i mange år forsøgt at få Holstebro Kommune til at opgradere
Hedegaard-vej i Borbjerg - med den nye Holstebro- motorvej i sigte håber han, at det
endelig lykkes. Foto. Thorkild Fleng
Perfekt placering
Sparkøbmandsparret Hanne og Bjørn Jacobsen,
Købmandsgade 1, har begge kun store positive forventninger til motorvejens indflydelse for beboerne i
området.
De overtog købmandsforretningen efter Bjørns far i
2004, mens forretningen lå på Naltoftevej. I februar
måned i år flyttede de til deres nye supermoderne
forretning på cirka 450 kvadratmeter i Købmandsgade
1 - lige op til 15 kommunale byggegrunde.
- Her er vi placeret perfekt i forhold til den kommende
motorvej med omkring seks kilometer til både Viborg- og Skivevejs af- og tilkørsel. Vejen over Hvam
til Skivevej er meget fin, mens vejene til Viborgvej er
smalle og med mange sving, siger Bjørn Jacobsen, der

Jens Lindbjerg benytter Hajslundvej, når han skal ned til Vi borgvej, men han siger,
at andre vælger Hedegaardvej, som nok er nemmere at rette ud og gøre bredere.
Foto. Thorkild Fleng

gerne ser Hedegaardvej udbygget.
- Det er mest fornuftig - ikke mindst af hensyn til de
mange, tunge lastvogne, der dagligt kommer til og
fra Minkpapir. Så vil problemet med, at chaufførerne
kører forkert og havner inde i selve Borbjerg, hvor der
er dårlige vendeforhold, blive løst, siger købmanden.
Borbjergs største
Direktør Bjarne Sørensen, Minkpapir og Pal-Cut, Hedegaardvej 13, håber, at anlæg af motorvejen vil give
den sidegevinst, at Borbjerg får en bedre tilkørselsvej
fra Viborgvej.
- Jeg har i årevis anmodet Holstebro Kommune om en
opgradering af Hedegaardvej, og tilmed har jeg tilbudt
økonomisk støtte - men, intet er sket. Nu er det så mit

håb, at kommunen i forbindelse med motorvejen kan
få kringlet noget, siger han.
Afdelingschef Annette Vognbjerg, Holstebro Kommune, Vej og Park, oplyser, at der er budgetteret
med en udvidelse og udretning af Hedegaardvej
samtidigt med, at Holstebromotorvejen bliver færdig
i 2017/2018. På budgettet for år 2017 er der afsat 1.6
millioner kroner og for år 2018 er der afsat 877.000
kroner. En cykelsti fra Viborgvej til Borbjerg indgår
ikke i projektet.
Voldsom trafik
Trafikken af store tunge lastvogne til Minkpapir og
Pal-Cut under samme tag er op mod 800 vogne på
årsbasis. Det giver et stort pres på Hedegaardvej, som
den ser ud i dag med mange sving og ringe bredde.
- Jeg vil betegne den som livsfarlig under dårlige vejrforhold, siger direktøren.
Han har store forventninger til motorvejen.
- Motorvejen vil generelt komme til at betyde meget
for erhvervslivet. Ansatte, leverandører og kunder vil
spare køretid, de mindre byer vil blive aflastet, og det
vil blive lettere at rekruttere arbejdskraft, siger Bjarne
Sørensen. Dansk Mink Papir A/S etablerede sig i
Struer i 1987 med udgangspunkt i en automatiseret
produktion af papirsposer til taning af mink. 11991
flyttede virksomheden via Esbjerg til nuværende
bopæl i Borbjerg. Virksomheden - i daglig tale Minkpapir - har udviklet sig til at være en højt specialiseret
og moderne virksomhed med en vifte af produkter og
maskiner til efterbehandling af minkskind.

Som femtegenerations-købmand i Borbjerg er Bjørn
Jacobsen og hustruen, Hanne med en ny fremtidssikret
forretning klar til at byde nye beboere velkomne. Som
de siger: “Motorvejen åbner nye veje for Borbjerg”.
Foto. Frede Rosenberg
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Ve nte r spænd t på motor ve je n
Tvis-borgerne tror på, at det bliver lettere at komme ud på Herningvej.motorvejen
Af Frede Rosenberg

Arne H. Brogaard forventninger mindre kaos ved
udkørsel på Herningvej - især morgen og aften.
Foto. Frede Rosenberg

En rundspørge i Tvis viser forventning om, at Holste-bro-motorvejen vil give mere fremkommelighed for
trafikanterne på Herningvej.
Arkitekt Arne Høgild Brogaard, Smedegårdvej 28,
Tvis, siger som bestyrelsesmedlem i Tvis Borgerforening, at han har store forventninger.
- Jeg ser bedre trafikforhold for de erhvervsdrivende,
vi allerede har, og for dem, jeg tror, der kommer til.
Vi oplever i dag især i myldretiden, at det kan være
vanskeligt at komme ud på Herningvej både fra
Skautrupvej og Smedegårdvej. Med den nye motorvej
vil presset på Herningvej ganske givet blive lettet, siger
han.
-Jeg forventer også, at Tvis får flere tilflyttere, så der
blive mere liv i byen. Her hjælper et nyt boligområde
med 26 grunde bag ved skolen godt til. Kan vi så også
få Tvis med i togplanen, så har vi også der fået bedre
og hurtigere forbindelser til omverdenen.
Arne Brogaard erkender, at han også har lagt ører til
betænkeligheder.
- Der er nogle, der er bange for støjen fra den nye
vej. Støj kan ikke undgås, men jeg har noteret mig, at
motorvejen på en del strækninger forløber under eller
delvis under terræn. Nogle vil også få lidt dårligere
vejforbindelser, selv om Vejdirektoratet har gjort meget
ud af at rette på det problem. Ligeledes har jordfordelingsudvalget været opmærksomme på at få landmændenes jorde til at hænge bedre sammen, siger han.
Til gavn for beboerne i Tvis håber han, at et Trans-

E n d ør m ere til omverde ne n
Af . Fre d e Ro senberg
Adm. direktør Ole Lund Andersen ser i motorvejen
endnu flere muligheder for TMK A/S, Skautrupvej
16-24b,Tvis, som producerer Tvis Køkkener samt
Svane Køkkenet. Udbygningen af motorvejsnettet
til Holstebro gør, at firmaet lettere og hurtigere kan
komme ud med de mange fine kvalitetsprodukter, som
bliver produceret på fabrikken. Herudover vil det også
have betydning for rekrutteringen af det fremtidige
personale på fabrikkerne, idet rekrutteringsområdet vil
blive væsentlig større og vi vil få endnu lettere ved at
tiltrække kvalificerede medarbejdere til virksomheden,
siger han.

I forretningen har vi til dato nydt godt af, at mange
trafikanter på strækningen Mejdal - Aulum har skudt
genvej
forbi min forretning for at undgå den meget trafikerede Herningvej. Dem håber jeg at holde fast i,« siger
hun.

portcenter, som der har været talt noget om, vil blive
placeret ved det nye store Herningvejkryds.
Fodterapeut Gitte Mundbjerg, Engparken 51, der har
klinik i Holstebro, er ikke begejstret.
- Det er lidt svært for mig at forlige mig med tanken
om, at en bred motorvej griber ind i naturen her lige
uden for Tvis. Naturen skal vi værne om. Det er ikke
mit ønske, at vi skal have motorvejen. Jeg kan leve
ligeså godt uden. Jeg har ikke behov for at komme
hurtigere frem og er heller ikke afhængig af at skulle
modtage varer hurtigt.
- Men. Tænker jeg mig lidt om, så kan det nok betyde
noget for erhvervslivet. Ja, og så er det selvfølgelig af
betydning, at man kan komme hurtigt til det nye sygehus, Gødstrup, nu da Holstebro Sygehus forsvinder,
tilføjer hun.

Gitte Mundbjerg kan godt undvære motorvejen. Hun
mener den griber forstyrrende ind i naturen lige uden
for Tvis. Foto. Frede Rosenberg

Købmandsbutikken blev lukket lige før jul 2016 men
genåbnede i januar 2017 med nye ejere. En helt ny
og moderne købmandsforretning åbnes i Tvis marts
2019.

Tvis køkken
Ole Lund Andersen ser i motorvejen nye muligheder
for transport af varer og for rekruttering af det fremtidige personale - i dag er der ansat ca. 250 i Tvis.
Arkivfoto: Tommy Kofoed
Håber på tilflytning
I Tvis’eneste forretning med dagligvarer, SparTvis,
Hovedgaden 8, har indehaveren, Lise Lykke Reenberg
travlt i den forbavsende store forretning med et stort
udvalg. Hun siger, at hun hører, at kunderne, der
kommer i forretningen, har store forventninger til
motorvejen. Forventninger som hun deler.
- Jeg tror, vi med vores korte afstand til motorvejen vil
få flere tilflyttere til byen. Det er der allerede tegn på i
og med, at der er udstykker over 20 nye byggegrunde.

Købmand Lis Lykke Reenberg håber, at motorvejen vil inspirere flere til at tage bopæl i Tvis forat øge omsætningen i forretningen. Foto. Frede Rosenberg
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Alle kræfter skal samles i bestræbelserne på at gøre Holstebro til en stærkere handelsby, siger handelschef Jens Kristian Larsen. Foto. Thorkild Fleng

Motorvejen er en udfordring for handelslivet
Handelschef Jens Kristian Larsen, Holstebro Handelsstandsforening, glæder sig til indvielsen af motorvejen den 29. september, men han gør opmærksom på, at den ikke alene giver Holstebro fremgang som handelsby.
Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg
Juli 2016: Holstebro-motorvejen er en udfordring
for handelslivet i Holstebro, mener handelschefen
gennem snart ti år, Jens Kristian Larsen.
- Det er monstervigtigt for en detail-handelsby som
Holstebro, at en motorvej placeres så tæt på som
muligt. Derfor havde jeg gerne set, at motorvejen var
blevet ført ind ad Herningvej til en udbygget ringvej,
siger han.
Han erkender, at placeringen af trafikale grunde er fin.
- Men vi må så også være klar over, at den placering gør
det lettere for de nord- og vestfra kommende kunder
at fortsætte til herningCentret, som er vores største
konkurrent, fremhæver han.
12 procent af kunderne, der handler i herningCentret
kommer fra 7500-området, vise en opgørelse.
- Og kunderne kommer ikke bare for at købe mælk.
De foretager storkøb i en størrelsesorden på 400
millioner kroner på årsbasis - især i månederne op til
jul. Derfor er det ærgerligt, at et stort Enghavecenter
i Holstebro til over 400 millioner kroner ikke blev til
noget, mener handelschefen.
Hvad skal der så til for at styrke detailhandelen i Holstebro?

- Faktisk er en flok af byens kompetente folk i øjeblikket i gang med at udarbejde et projekt kaldet
Cityvækst. Og i den forbindelse udskrives der snart en
arkitektkonkurrence. Projektet adskiller sig fra andre
tiltag, der ikke er gennemført, ved at man denne gang
starter i toppen for at finde ud af, hvad vi har brug for,
oplyser handelschefen. Han slår fast, at Holstebro fortsat skal trække kunder til byen ved at slå på kunsten,
kulturen og byens charme med den lange, hyggelige
gågade i den snart 750 år gamle by.
- Og vi skal have erhvervslivet og de “fyrtårne”, vi har,
med i første række. Handelsstandsforeningen kan ikke
gøre det alene. Endvidere skal kommunen, der har
“maskinrummet” og økonomien, prioritere detailhandlen meget højere end hidtil. Politikerne og embedsmænd skal på banen, siger Jens Kristian Larsen.

handelschefen, der er begejstret for de handlendes
opbakning.
Holstebro Handelsstandsforening har 239 medlemmer.
- Det er faktisk mange. Sådan en by som Kolding har
kun 100. Vi holder bevidst kontingentet lavt for at få
så mange medlemmer som muligt. Og det er uanset,
om man sælger ost, køkkener eller biler - en enkelt
discountforretning Rema 1000 er også medlem, siger
Jens Kristian Larsen. Han glæder sig til den store
Vejfest i vest 29. september, som han selv er med til at
planlægge.

Flere elementer presser detailhandelen. Ikke mindst
nethandelen.
- Impulskøb fra kunder i gågaden - vores indre motorvej
- er faldet voldsomt. På grund af digitaliseringer i banker, udflytning af de større supermarkeder fra centrum,
nedlæggelse af posthus, samt ændringer i busruter
er der i løbet af de seneste 25 til 30 år 39.000 færre
kunder i gågaden om ugen på den konto. Men heldigvis tiltrækker andre miljøer kunderne til gågaderne
på anden vis, her specielt cafeer og restauranter siger
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Etablering af det store erstatningsareal - cirka 8000 kvadratmeter - umiddelbart øst for Haurids er her ved at tage form. Selv om der er tale om erstatning forsærlig bevaringsmæssig natur, er der ikke tale om, at man har flyttet jord fra andre dele af motorvejsforløbet til det her omhandlede areal - det har været muligt af finde materialet på
stedet. Foto. Thorkild Fleng.

Sto r t n atu ro m rå de ve d Morre Bæk
Som en konsekvens af, at Holstebromotorvejen har gjort indhug i naturområder, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, har Holstebro
Kommune sammen med Vejdirektoratet udpeget et cirka 8 hektar stort erstatningsareal op til motorvejen ved Herningvejkrydset.
Af Frede Rosenberg
December 2017: Biolog Bo Boysen, Natur og Miljø,
Holstebro Kommune oplyser, at der i hele Holstebro
Kommune er udpeget naturbeskyttede arealer, hvor
man skal indhente tilladelse til at foretage ændringer
af tilstanden. Denne regel gælder for både private og
offentlige myn-

digheder - i dette tilfælde også Vejdirektoratet, der har
fået opgaven at etablere Holstebromotorvejen.
Området er perfekt
Han forklarer videre, at de berørte områder, der består
af

hede, eng, vandløb, mose med videre udgør cirka 4
ha. Dette tal skal ganges med to, som er almindelig
praksis, for at finde det samlede erstatningsareal - altså
8 ha.
Det udvalgte område ejes i dag af Vejdirektoratet
(staten), idet området er erhvervet ved ekspropriation
af ejendommen Haurids på Morrevej. Foruden, at det
passer perfekt i størrelse, er det også godt egnet strukturmæssigt med både højtliggende arealer og sump-/
engarealer ned mod Morre Bæk. Her lever der halvsjældne arter af dyr og planter, som fremover vil kunne
indvandre til det nye naturområde.
Tinglysning
Det ligger fast, at arealet skal tinglyses med klausuler
om bl.a. ejerforhold, pasning og brug. Det er endnu
ikke afklaret, om arealet skal forblive i statens besiddelse, overgå til Holstebro Kommune eller evt. afhændes til en privat investor.
Bo Boysen kan yderligere oplyse, at det er sikkert, at
der skal ske en afgræsning med kreaturer på området,
og det er sikkert, at motorvejstrafikanterne vil få et
naturskønt område at kigge på, når de til sin tid har
taget motorvejen i brug på dette sted.
Denne orkide blandt mange andre blev fundet i engen
ved Morre Bæk for et par år siden - spændende at se,
om den har overlevet. Foto. Ejgil Basselbjerg
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Biologerne Payman Hassan Sidiq og Bo Boysen er i konstant dialog med Vejdirektoratet om de mange spørgsmål, der opstår, når den nye Holstebromotorvejen snart skal
etableres ind over meget naturfølsomme områder. Foto. Frede Rosenberg.

N
at u r værd ierne re g istre re t
Projekt Den kommende motorvej kræver stor indsats af kommunens miljø- og naturforvaltning.
Af Frede Rosenberg
November 2014: Natur og Miljøafdelingen ved Holstebro Kommune har haft besøg af Holstebro Lokalhistoriske Klub, der blev orienteret om kommunens
opgaver og ansvar på miljø- og naturområdet i forbindelse med etableringen af Holstebromotorvejen.
Klubbens medlemmer, der beskriver og fotograferer
Holstebromotorvejensetablering underoverskriften”
Mennesker og natur må vige«, ville gerne vide, hvordan natur- og miljøafdelingen arbejder, så klubben kan
leve op til målsætningen om at dokumentere nutiden.
Kommunen var repræsenteret ved fagkoordinator
Ka-rin-Merete Mose, biolog Payman Hassan Sidiq og
naturvejleder og biolog Bo Boysen, der fortalte, at
de allerede for et år siden på grundlag af VVM-redegørelsen gik i gang med at registrere naturværdierne på
motorvejslinjen til Holstebro Nord.
Det var jo før, anlægsloven var vedtaget?
- Det er rigtigt, men det var klart for os, at det nok ville
blive Holstebro Nord-løsningen, der blev valgt. Og
sådan endte det jo også. Det var samtidig den løsning,
der kom til at berøre de mest følsomme naturområder.
Ikke mindst hvor vi har de fire å-dale. Og nu kan vi
glæde os over, at vi var fremsynede og er nået så langt i
det meget tidsmæssigt pressede motorvejsbyggeri, siger
Bo Boysen.
Det har betydet, at forvaltningen har kunnet gå ind
i en tæt dialog med Vejdirektoratet om, hvordan
skaderne på naturen kunne begrænses. Det sker for eksempel ved, at arbejdsarealerne ved brobyggeriet gøres
så små som muligt.

- Samtidig har vi taget stilling til spørgsmålet om anlæggelse af erstatningsnatur der, hvor der alligevel sker
ødelæggelser, forklarer Bo Boysen.
Karin-Merete Mose oplyser, at der i forhold til
Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 er pålagt kommunen meget store opgaver.
For eksempel er en enkelt dispensation specificeret i
21 punkter med mange bilag, der minutiøst beskriver,
hvordan der for eksempel skal afspærres, anlægges erstatningsnatur på minimum 7,82 hektar senest i 2019,

hvordan der skal tages hensyn til sejlads på Storå, hvordan vandløb må forlægges og meget mere.
Med hensyn til forekomst af truede dyrearter henvises
der i afgørelsen til VVM-redegørelsen, hvor der om
birkemusen er anført, at man ikke har fundet den øst
for Holstebro. Derimod er stor vandsalamander og
spidssnudet frø registreret i flere vandhuller.
Klubbens fire medlemmer fik under mødet et fint
supplement af oplysninger om motorvejsbyggeriet, og
samtidigt blev skitseret, hvordan der kan samarbejdes.

Der venter medarbejderne i Natur- og Miljøafdelingen en omfattende indsats med kontrol og tilsyn af naturen i
forbindelse med motorvejsbyggeriet. Ved Storå-dalen bliver det spændende at se, hvordan naturen forandrer sig og falder til rette igen. Foto. Ejgil Basselbjerg.
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Sådan kom den 290 meter flotte bro over Storå til at tage sig ud i virkeligheden. (August 2018). Foto. Thorkild Flemg

B ro e r s k åner d yr og natur
Knop 300 meter lang landskabsbro etableres over Storåen.
Af Frede Rosenberg
December 2015: Vejdirektoratet har indgået kontrakt
med entreprenørfirmaet Jorton A/S om at bygge en
cirka 290 meter lang landskabsbro over Storå til den
kommende Holstebromotorvejen, og firmaet er allerede i fuld gang med at støbe fundamenter til bæresøjler.
Det tages vidtgående hensyn til, at Holstebromotorvejen går igennem et følsomt naturområde med et rigt
dyreliv nordøst for Holstebro.
Det slår projektleder Janie Winther Ipsen, Vejdirektoratet, fast.
- For at tage de rette hensyn til dyrelivet, naturen og
landskabet i området har Vejdirektoratet projekteret to
store såkaldte landskabsbroer ved Tvis Å og Storåen,
der sørger for at dyr og natur i området bliver generet

så lidt som muligt af den kommende motorvej, siger
hun.
Broerne tager hensyn til at det unikke landskab
i ådalene og er designet til at dyrelivet uforstyrret
kan passere under motorvejen. Samtidig skal entreprenørerne bygge broerne på en meget skånsom måde,
så selve byggeriet af dem laver så få skader på naturen
omkring åerne, fastslår hun. Det åbne landskab
omkring Storå betyder, at en bro vil blive meget synlig
i landskabet. Derfor har selve den æstetiske udformning af broen været vigtig for Vejdirektoratet i valg af
entreprenør.
Det valgte forslag ved Storå er derfor en to-delt beton
bro, der tillader ekstra lys at komme ned i ådalen,
hvilket giver gode forhold for plante- og dyrelivet om-

Byggepladsen set fra nord afspejler, at man ikke sådan uden videre sætter over
Storåen. Foto. Ejgil Basselbjerg
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kring åen. Broen har et let udtryk med et særligt slankt
brodæk og runde
søjler placeret dybt inde under hver brobane, hvilket
får broen til at fremstå som lette linjer i landskabet, der
lader Holstebromotorvejen svæve ud over ådalen-Jortons
daglige leder, formand Flemming Pedersen, fortæller
om sin arbejdsplads ved Storåen de næste par år, at man
for tiden kun er seks mand beskæftiget med at udføre
funderingen til brosøjlerne, og snart skal der etableres
en arbejdsbro over åen. Med til Jortons projekt hører
også, at Hodsagervej skal føres under den kommende
motorvej i en såkaldt spunskasse med jernsider.
Den høje vandstand for tiden i Storåen generer ikke
byggeriet, såfremt den ikke stiger væsentligt mere.

De kraftige trækonstruktioner er beregnet til at bære brodækket understøbearbejdet.
Foto. Ejgil Basselbjerg
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Ejgil Basselbjerg har her fanget ikke alene vinterstemning ved Storådalen, men også fugle, der er med til at forstærke en fredfyldt stemningen.

Fu g l en e tilpasse r sig hur tig t
Fuglekendere har spottet 93 forskellige fuglearter i Tvis Ådal.
Af Frede Rosenberg
Maj 2015: Med udgangspunkt fra Jægerhytten på Brejn-holtvej har Holstebro Lokalhistoriske Klub sammen
med de to fugleinteresserede, Ulla Voldbjerg Sørensen,
Brejn-holtvej og Bent Bak, Engparken, Tvis, kikket på
området, hvor motorvejen om et par år ændrer det natursmukke område ved Tvis Å-dalen med en 225 meter
lang landskabsbro tværs over åen.
Begge har som medlemmer af Dansk Ornitologisk
Forening talt fugle over mange år og indberettet deres iagttagelser til foreningen under et. Ulla er lidt
beskeden og siger, at hun ikke vil kalde sig ornitolog,
men snarere hobby-fugletæller.
- Jeg kender mange fugle, men er jeg i tvivl ude i
marken, så hiver jeg tegneblokken frem og tegner karakteristika ned om fuglen, jeg har set, for herefter hjemme
med fuglebøgerne til hjælp at fastslå mine iagttagelser,
inden jeg indberetter til Bent.
Begge fortæller begejstret om deres interesse for
fugleiagttagelser omkring Tvis Å og deres møde på
stedet med en del andre dyrearter. Ulla fortæller, at hun
har været posteret ved åen i 22 timer sammenlagt for at
se bæverne, som der er en del af. Flun mødte ikke en
eneste, men til gengæld kom en odder forbi.
Sådan tælles
- Vi bruger både høresans, synssans og erfaringer om
fuglearternes adfærd. Først og fremmest er det øjet, der
registrer, hvilke arter man ser, men høresansen er også
vigtig, når fuglene sidder og synger gemt i træer med
blade.
I øjeblikket tæller jeg ynglefugle her i Tvisområdet,
hvilket man begyndte på sidste år. Vi hører og ser for eksempel mange gransangere og løvsangere, men rederne
er svære at finde, og arten må vi derfor kun registrere
som sandsynligt ynglende fugle, siger Bent Bak.

For at anskueliggøre, hvilke og hvor mange fugle, der er
registret over en årrække i området, fremviser Bent lister
med i alt 93 forskellige fuglearter delt op kategorier
efter, hvor hyppigt de er observeret i Tvis Ådal.
De to amatørornitologer gør opmærksom på, at antallet af fugle og fuglearter er noget svingende - viber,
gravænder, agerhøns, bynkefugle er næsten forsvundet.
Fødemuligheder, ræve og minke spiller her ind. I den
forbindelse gør Ulla opmærksom på, at fødegrundlaget
vil blive noget indskrænket foren del fugle, såfremt
rørsivene langsTvis Å ikke bliver holdt nede af græssene
kreaturer, hvilket kan blive konsekvensen, når kreaturpassage under motorvejsbroen bliver forbudt.
Tilpasser sig
Hverken Ulla eller Bent tror, at motorvejen vil jage
fuglene væk fra området. Måske vil de trække sig lidt,
mens byggeriet forestår, men de kommer tilbage. De
tror, at fugle har nemt ved at tilpasse sig den slags
ændringer. Men støjen fra motorvejen kan nærmere
skræmme fuglekikkere væk. Bent er i besiddelse af en
studieberetning af to forskere -Pierre Legagneux og Simon Ducatez - fra det biologiske fakultet ved universitet
i Quebec i Canada vedrørende fugles adfærd. Her kan
blandt andet læses, at forskerne konkluderer, at ligesom
fugle kan tilpasse sig forskellige forhold i skove og andre
landskaber, kan de også tage bestik og indrette sig efter
farerne på de veje, hvor de søger føde.
Ulla Voldbjerg udpeger her, hvordan rørskoven har
taget magten på den modsatte brink af Tvis Å. Den
vil brede sig til skade for visse fugles fødemuligheder,
såfremt arealerne ikke af græsses af kreaturer, som et
forbud om færdsel af kreaturer under den kommende
motorvejsbro vil medføre, siger hun.
Foto. Frede Rosenberg.

Midt eftermiddag er ikke tidspunktet for at se mange
fugle, men en næsten hvid musvåge og en flagspætte
fik Ulla Voldbjerg Sørensen og Bent Bak dog øje på.
Foto. Frede Rosenberg
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Bygningen af kæmpefaunabroen over motorvejen tæt på Holstebros kommunegrænse til Herning Kommune kan godt lede tankerne hen på bygning af pyramiderne. Foto. Ejgil Basselbjerg.

H
æ
ge
r
o
m
følsom
natur
Værdifuld natur berøres mindst muligt under byggeriet af Holstebro Motorvejen.
Frede Rosenberg
- En lokalitet med en særlig bevaringsværdig natur.
Februar 2017: Sådan betegner biolog Niels Krogh
Kristensen fra Vejdirektoratet og Mark Nedergaard fra
Holstebro
Kommunes natur- og miljøafdeling området ved den
225 meter lange dalbro overTvis å, som entreprenørfirmaet A/S Aarsleff snart er færdig med at bygge.
Ved Tvis Å skal broen bygges henover et meget
følsomt og værdifuldt naturområde med mange dyr,
en særlig værdifuld eng med orkideer og en flydende

flere meter tyk ø af sammenfiltrede rødder på tørv - en
såkaldt hængesæk. Derfor et det vigtigt, at naturen
berøres mindst muligt under byggeriet.
Det er især sket ved at etablere en midlertidig arbejdsbro hævet over de naturbeskyttede arealer.
Derimod er naturen på de naturbeskyttede arealer under motorvejsbroerne ved Storå, Savstrup Å (undtagen
et areal med hængesæk) og Gammelby Bæk, ikke helt

så højt kategoriseret. Her lægges det øverste muldlag
i depoter og afmærkes for senere, når motorvejen er
færdig, at blive lagt tilbage i det oprindelige område.
På den måde bevares frøpuljen og vegetationen og
landskabet genskabes under broerne i ådalene.
Efter gældende praksis skal der ydes erstatningsnatur
svarende til det dobbelte af den beskyttede natur, der
inddrages til motorvejen. Det er kommunen, der skal
godkende et areal, som skal have et godt potentiale til
at udvikle vegetation til de naturtyper som i løbet af
nogle år naturligt vil falde ind under naturbeskyttelse.

For at de naturbeskyttede arealer under motorvejsbroen ved Tvis Ådal kun berøres, hvor broen har
bærende søjler, er den midlertidige arbejdsbro og
understøtninger anbragt på nedrammede jern rør,
der fjernes, når byggeriet er færdigt. Hængesækken er
uberørt andre steder under motorvejsbroen.
Foto. Ejgil Basselbjerg
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20 1 7: Sådan kom den færdige faunabro til at tage sig ud. Foto. Kirsten Rasmusssen
Foreløbigt er der udpeget et samlet areal på omkring
otte hektar - omfattende skov, hede, eng og vandområder. Erstatningsområdet skal formentlig etableres
ved Morrevej. Arealet bliver tinglyst med servitutter.
- Vi tror, at vi lander biologisk rigtigt ved motorvejsbyggeriet. Vi vil også rose entreprenørerne og deres folk
for, at vi har kunnet benytte deres ekspertise, siger biologerne. Næppe nogen anden foranstaltning til gavn
for naturen (specielt krondyrene) har været større end
bygningen af faunabroen over den kommende Holstebromotorvej til et tocifret millionbeløb.

er foretaget afværgeforanstaltninger til bevarelse af
dyrenes økologiske funktionalitet.
Der opsættes paddehegn, laves padderør under motorvejen og etableres og genskabes vandhuller. Endemålet
er 60 vandhuller i kommunen. Nogle af de eksisterende vandhuller oprenses og nye graves ud godt hjulpet
af berørte lodsejere, oplyser Mark Nedergaard.

nogle år naturligt vil falde ind under naturbeskyttelse.
Foreløbigt er der udpeget et samlet areal på ca. otte
hektar - omfattende skov, hede, eng, vandområder
m.fl. Erstatningsområdet skal formentlig etableres ved
Morrevej. Arealet bliver tinglyst med servitutter.
Og der gøres da også meget i forbindelse med motorvejsbyggeriet for at sikre deres fremtid.

Efter gældende praksis skal der ydes erstatningsnatur
svarende til det dobbelte af den beskyttede natur, der
inddrages til motorvejen. Det er kommunen, der skal
godkende et areal, som skal have et godt potentiale til
at udvikle vegetation til de naturtyper som i løbet af

Niels Krogh Kristensen oplyser, at der er mange krondyr i området, og bestanden skal sikres bedst muligt,
så der også er noget at se på om 100 år.
-Vi har sat vildtkameraer op på en strækning ved Silkeborg, der kan vurdere effekterne af de etablerede faunapassager og jeg så gerne, at der om nogle år gennemføres en overvågning her på den store faunabro lige
ved kommunegrænsen også, siger biologen.
Stor vandsalamander og spidssnudet frø er med på
EU’s lister over beskyttede dyrearter, og derfor er Danmark forpligtet til at beskytte dem og deres levesteder.
De fredede dyrearter er kortlagt i VVM-fasen, og der

Biologerne Niels Krogh Kristensen (til venstre) og
Mads Nedergaard har haft et meget konstruktivt amarbejde med de mange involverede entreprenører og
deres mandskab. Indbyrdes løser de også miljømæssige
udfordringer, som kommer undervejs i et stort motorvejsbyggeri. Foto. Thorkild Fleng
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Dette skue vil motorvejstrafikanterne kunne nyde hen over søen med masser af fugle på søen og skråningerne og med Mejrup Kirke i baggrunde. Det bliver også muligt at
følge sceneriet fra en platform ved de nye rastepladser. Foto. Frede Rosenberg

S ø på 13 hektar i Mej r up ska l sælges
Af Frede Rosenberg

September 2018: Vejdirektoratet ved projektleder
Janie Winther Ipsen oplyser, at den sø, der er opstået
ved Viborgvej efter indvinding af sand og grustil
opbygning af Holstebromotorvejen, vil blive udbudt til
salg - som tilfældet er med det naturerstatningsareal,
der er dannet på engen ved Morre Bæk.
For fire år siden dyrkede ThygeThoustrup kartofler,
hvor søen er opstået. Han var også ejer af ejendommen
Viborgvej 144, mens GretheToustrup boede på den
nedlagte landbrugsejendom på Viborgvej 146. Jord og
bygninger måtte de sige farvel til ved de gennemførte
ekspropriatiRåstofsøen er ca. 13 hektar, dybden er ca. 4,5 meter
i midten. De første 10 meter af kanten er et fladt
skråningsanlæg.
Koordinator Karin Merete Mose, Flolstebro Kommune
oplyser, at der hverken er tilløb eller afløb fra søen, og
at vanstandshøjden er lig grundvandshøjden.
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Situatipnsplan for efterbehandling af råstofgrav

Råstofgraven øst for Mejrup er udformet
således at udgravningen reetableres som
et naturligt element i landskabet. Søen
består af kurvede linjer der indplacerer sig med variable hældninger i
landskabet, og derfor også med variabel
bredde af søens kant.
Der er søgt at skabe et så integreret element i landskabet at denne vil anses som
et rekreativt element i landskabet frem
for en del af motorvejs anlægget.

------------------------------------Holstebromotorvejen -

Ny rasteplad

Søbred

til vejs ende ----------------------------------------------

Arkæolog og leder af udgravninger Mette Klingenberg registrerer her det nøjagtige sted med højpræcisions GPS. Foto. Ejgil Basselbjerg

S p o r ef ter jerna ldere n
Af Ejgil Basselbjerg og Frede Rosenberg
Marts 2015: Holstebro Museum havde i går arrangeret
åbent hus på markerne vest for Sønder Savstrupvej,
lige hvor motorvejen kommer. Desværre var der kun
mødt en snes stykker op i det regnfulde vejr.
Museumsinspektør Mette Klingenberg, der stod for
arrangementet, siger, at der på stedet er afsløret tegn
på en bebyggelse fra romersk jernalder. Det er stolpe-

huller i den fritlagte muldjord i en diameter på ca. 100
meter, der fortæller arkæologerne, hvad de har med at
gøre.
Bebyggelsen har været anlagt lidt højt og delvis beskyttet af Savstrup Å og dens tilløb. Nord for stedet har
arkæologerne endvidere fundet rester efter et såkaldt
hulbælte - også kaldet en Cæsar-lilje - der har tjent som
et forsvarsværk.

Frivillig med metaldetektor har her fundet bronze ved etsted, hvor arkæologer kan
se, at der er et hus, der er brændt. Brandtomten er markeret, og man vil grave videre
der efter påske. Foto. Åse Kristensen

Mette Klingenberg fortæller videre, at der under
arrangementet også blev fortalt om en moderne
arkæologs hjælpemidler - lige fra murerske til droner,
metaldetektorer og supermoderne GPS-udstyr.
Hun siger, at man snart er færdige med at lede efter
spor fra fortiden på stedet, men man har overvejet at
gentage arrangementet et andet sted måske til efteråret, hvor undersøgelserne er ved at klinger af.

I området ved den nordlige bred af Savstrup Å er der fundet mange stolpehuller.
Det tyder på, at der her har eksisteret en landsby i temmelig mange år. Når et hus
er blevet gammel og råddent, er et nyt og anden type bygget. Foto. Ejgil Basselbjerg
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Martin Risvig ved et af lerkarrene, der skal nærmere undersøges. Der er kun bunden af karret, der er I behold, efter at jorden op gennem tiderne er blevet bearbejdet.
Foto. Åse Kristensen

S p o r af for tid en ve d Mej r up
Af Frede Rosenberg

Juni 2015: Havde jernaldermandens får lus?
Det spørger arkæolog Martin Risvig sig selv om, mens
han en kold majdag graver i en ny blotlagt jernalderboplads syd for Viborgvej i Holstebro, hvor den nye
motorvej vil passere.

-Vi har fundet bopladsen med spor efter seks huse
på bunden af de søgerender, som gravemaskinen har
lavet på stedet. Gårdbebyggelsen er fra jernalderen
nærmere dateret fra ca. år 500 f.Kr. Som det kan
ses af fotoet, overlapper nogle af husene hinanden,
hvoraf kan udledes, at

husene har afløst hinanden.Træhusene med stråtag
har på det tidspunkt haft en levetid på omkring 30
år, fortæller Martin. Ud fra stolpehuller kan vi også
udlede, at der har været en stald med smalle båse til
dyr - muligvis får. Og den side
af sagen kan vise sig at blive meget interessant, idet
man ved en ny teknik har mulighed for at antage, hvilke husdyr beboerne har haft,« forklarer han.
Arkæologen kan ikke fortælle om større fund på
bopladsen, men der er dog fundet rester efter nedgravede lerkar, der kan have indeholdt føde. Det skal de
fortsatte undersøgelser vise, når karrene er taget op.
Undersøgelserne af denne boplads er snart færdige og
skal afløses af de forventelige fund, der bliver gjort,
når nye søgerender på kartoffelmarken gennemføres
på motorvejslinjen.
Museumsinspektør Astrid Skou Hansen, Holstebro
Museum, oplyser, at man for første gang her ved museet vil forsøge at udlede, hvilke husdyr man har holdt,
og hvilke afgrøder man har dyrket.

Således kom aftegninger og stolpehuller efter seks jernalderhuse til syne. Hele afsløringen er blev stedfæstet nøje
efter gps-systemet, her med museumsinspektør Astrid Skou Hansen som “opmåler”. Opmålingerne er så detaljerede, at for eksempel et rundt stolpehul kan overføres til et avanceret pc-program og udskrives.
Foto. Holstebro Museum
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- Ud fra jordprøver vil man eftersøge spor efter parasitter -lus med flere - og deres værtsdyr. Ud fra arten
af parasitter sammenholdt med andre brikker i det
puslespil håber vi at kunne udlede, hvilke dyr de har
levet på, hvor gamle dyrene er blevet og hvilket foder,
de har indtaget. Alt for at få et dækkende billede af
bopladsens levevis,« siger museumsinspektøren.
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Museet og motorvejen
62 lokaliteter med spor afvæsentllge fortidsminder er undersøgt. En bog om fundene er på vej.
Af Astrid Skou Hansen, Museumsinspektør, arkæolog, Holstebro Museum
Museet blev for første gang involveret i motorvejsprojektet d. 26. november 2010, hvor der blev truffet
beslutning om gennemførsel af VVM-undersøgelse
for udbygning af rute 18.
Museet blev anmodet om, at lave en arkæologisk
analyse af tre potentielle strækninger, som skulle
indgå i VVM-re-degørelsen.
Den 18. december 2013 vedtog Folketinget anlægsloven om etablering af motorvej mellem Herning
og Holstebro N. Politikerne og vejdirektoratet havde
valgt en rute øst om Tvis og Mejrup, og en forlængelse af Nordre Ringvej.
En stor del af strækningen skulle altså anlægges
som helt ny vej, på områder, der ikke var undersøgt
arkæologisk. Den 20. december 2013 modtog museet
de første kort fra Vejdirektoratet, og kunne for første
gang se, præcist hvor vejen skulle forløbe. I foråret
2014 blev der udarbejdet budgetter, underskrevet
kontrakt med Vejdirektoratet, som museet skulle
være leverandør til under udgravningerne, og ansat
arkæologer. Den 1. april 2014 var alt klar til opstart i
traceets sydlige og nordlige ender.
Undersøgelserne skrider frem
I løbet af 2014-16 blev hele tracéstrækningen forundersøgt. Forundersøgelsen skete i tæt samarbejde med vejdirektoratet, som udpegede, i hvilken
rækkefølge de forskellige dele af strækningen skulle
undersøges. Efter at lodsejerne var underrettet blev
der gravet søgegrøfter på tracéstrækningen, ved tilog frakørsler, regnvandsbassiner og råstofarealer.
62 lokaliteter med spor af væsentlige fortidsminder
blev undersøgt nærmere, imens mindre væsentlige
anlægsspor af hensyn til tid og økonomi blot blev registreret i søgegrøfterne. Under hele forundersøgelsen

var der en tæt dialog med vejdirektoratet om, hvordan de arkæologiske undersøgelser bedst kunne
indpasses i det øvrige anlægsarbejde.
Af de 62 lokaliteter er langt de fleste beliggende på
strækningen nord for Savstrup Å. Fra åen og rundt
om den nordøstlige del af Holstebro, blev der fundet
omfattende spor af bebyggelse fra jernalderens første
århundreder. Der blev også udgravet bebyggelse fra
stenalder, bronzealder, yngre jernalder, middelalder
og nyere tid. Foruden undersøgelsen af over 300
huse og gårdsanlæg, blev der også udgravet grave
fra flere perioder - her er især de første århundreder efter Kristi fødsel rigt repræsenteret, med flere
grave med rigt gravudstyr og usædvanlige gravudformninger. Der blev også mulighed for at undersøge
andre anlægstyper; et hulbælte, adskillige smedjer og
jernudvindingsovne, brønde, gruber og jordovne fra
bronze- og jernalder, skelgrøfter fra middelalderen og
to hesterundgange fra nyere tid.
Fra yngre stenalder og ældre bronzealder har vi fået
øget kendskab til bebyggelsen, der ligger som spredte
enkeltgårde i den sandede jord nord for Savstrup Å,
og på de højtliggende bakketoppe i dødislandskabet
nord for Holstebro. Det samme gælder i yngre
bronzealder og ældre jernalder, hvor husene bliver
flere, og gårdene en anelse større. I ældre jernalder
begynder man også at udvinde jern og smede det til
knive og andre redskaber - det ser vi i form af slagger
og brændt ler fra ovne og esser. I yngre jernalder
bliver gårdene betydeligt større, og de bliver indhegnede, så de enkelte enheder tydeligt træder frem.
Det samme billede gør sig gældende i middelalderen,
hvor gårdene omkranses af skelgrøfter, og hvor
vi begynder at kunne se konturerne af det bebyggelsesmønster,
der stadig findes dele af i landskabet i dag.Til sam-

men danner de mange fund et billede af et kulturlandskab, der er blevet udnyttet igennem årtusinder,
og de giver et fornyet og forøget indblik i samspillet
imellem mennesker og natur på Holstebroegnen
igennem tiderne.
Hvad sker der med fundene?
Imens anlægsarbejdet pågik, var det museets mål, at
sætte alle kræfter ind på feltarbejdet, så det kunne afvikles så hurtigt og effektivt som muligt. Efter at undersøgelserne blev afsluttet i forsommeren 2016 er de
mange fund og anlæg blevet beskrevet og tolket. Der
er blevet efterbehandlet jordprøver til C14datering,
og resultaterne af udgravningen er blevet indtastet i
de forskellige landsdækkende registre, som sikrer, at
de er tilgængelige for forskning og formidling.
Det er museets ønske, at gøre resultaterne af undersøgelserne tilgængelige for så mange mennesker som
muligt. Herunder ikke mindst de lokale beboere i
området, der er berørt af motorvejsbyggeriet. Museet har derfor formidlet undersøgelserne på mange
forskellige platforme; igennem dagspressen, på sociale
medier, i små udstillinger, ved åbent hus arrangementer, i foredrag og igennem artikler i museets
årsskrift.
Der er på nuværende tidspunkt udgivet tre videnskabelige artikler med delresultater fra projektet, og der
er en bog på vej. Resultaterne indgår også i Holstebro
Museums nye udstillinger - både den permanente udstilling, der åbner på museet i 2019, og de kommende
års særudstillinger. Resultaterne indgår selvfølgelig
også i museets fremadrettede forskning, og bliver en
del af det samlede videnskatalog om forhistorien på
egnen.
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Arkæolog Tune Clausen ses her ved resterne afen ovn til jernudvinding. Foto. Åse Kristensen

Fin der sto r jerna lder - bopla ds
Nyt arkæologisk fund ved Hjermvej i Holstebro
Af Frede Rosenberg
Oktober 2015: 1 den sidste månedstid har en gravko
lavet kilometervis af søge-render på en mark overfor
Holstebro Genbrugsplads på Hjermvej med det resultat, at der er afdækket en stor boplads fra førromersk
jernalder (500 år f. Kr. - 1 åre.Kr.)
Bopladsen ligner meget en tilsvarende, der er afdækket
ved Viborgvej, hvor Holstebromotorvejen også kommer til at gå. Derfor gør museet ikke så meget ud af det
seneste fund. Dog er der ved Hjermvej fundet rester af
en ovn til jernudvinding, oplyser museumsinspektør
Mette Klingenberg, Holstebro Museum.
Arkæologerne fortsætter om kort tid med at lede efter
fortidsminder ved Skivevej, hvor museumsinspektøren
håber, at der vil blive afsløret flere interessante ting.

Alle registreringer noteres nøjagtigt.
Her er arkæologerne
Søren Brøgger og Ditte Guldager Nielsen i sving
Foto. Aase Kristensen
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Holstebro Lokalhistoriske Klub er taknemmelig
Det er med stor tilfredshed, at vi som medlemmer af HLK kan se godt fire år tilbage og
takke for den store opbakning, vi har mødt i forbindelse med beskrivelsen af Holstebromotorvejens anlæg for så vidt angår strækningen i Holstebro Kommune.
Først vil vi takke sponsorerne (som nedenfor anført). Uden dem havde det været komplet
umuligt at gennemføre projektet, der nu er sikret elektronisk for senere at blive overdraget
vederlagsfrit til Holstebro Lokalhistoriske Arkiv.
Uden vide rammer fra Vejdirektoratet, uden stor imødekommenhed fra motorvejsarbejdere og funktionærer, arkæologerne og uden stor forståelse fra de interviewede for vores
ide med projektet havde det slet ikke været praktisk muligt for os at skrive ca. 75 artikler
og tage ca. 5000 fotos.
Vi håber, at Dagbladet-Holstebro-Struer og vores hjemmesides løbende underretning om
motorvejsbyggeriet har været med til at holde læserne ajour om det ca. 4 mia. store byggeri.
Spændende bliver det at se, om vores interesse for at afdække, hvordan mennesker og
natur bliver berørt af et stort motorvejsbyggeri, bliver fulgt op af politikere, organisationer
mfl. på de områder, som de berørte har givet deres meninger tilkende om. For os medlemmer af HLK har det været berigende at følge motorvejsbyggeriet så tæt på, som vi her har
beskrevet og fotograferet.

Holstebro, den 2. september 2018
Aase kristensen - Thorkild Fleng - Søren Langkjær - Ejgil Basselbjerg - Frede Rosenberg.

Sponsorer for Holstebro Lokalhistoriske Klub
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