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Hærvejen bliver etableret som vandrerute gennem Nordjylland
Hærvejen er en historisk og meget kendt dansk vandrerute, der går fra Viborg til den
dansk-tyske grænse. Ruten er forbundet med et netværk af europæiske vandreruter, og
det er således muligt at vandre fra Danmark til fx Santiago de Compostela i Spanien eller
til Assisi i Italien. Der findes i Norge og Sverige tilsvarende pilgrimsruter.
De nordjyske kommuner samarbejder om at føre Hærvejen gennem Nordjylland, så der
bliver et ubrudt net af vandreruter fra det nordlige Norge og Sverige til det sydlige Europa.
Hærvejen forlænges fra Viborg over Aars, hvor ruten deler sig i to ruter til henholdsvis
Hirtshals og Frederikshavn. Ruten kommer ikke til at gå, hvor færdselsvejene var i oldtiden. Som følge af udbygningen af infrastrukturen er der i dag større veje på de gamle
strækninger i Nordjylland.
Ved valg af ruteføring har der været fokus på smuk, særegen og afvekslende natur, kulturhistoriske spor, indkøbs- og overnatningsmuligheder, stiunderlag – herunder højst 20 %
asfaltvej.
Ruten i Jammerbugt Kommune
I Jammerbugt har vi valgt nogle af de
områder, som vi synes er skønnest at
vise frem og lade andre nyde.
Vandreruten kommer ind Jammerbugt
kommune ved Aggersund og går via
Husby Hole til Fjerritslev, gennem Kollerup og Svinkløv Plantager til Fosdalen. Herfra videre forbi Tranum op
gennem Rødhus området op til Gateway Blokhus. Ruten går mod øst via
Sdr. Saltum for at gå over i Brønderslev Kommune øst for Astrup.
Det har været et puslespil at stykke en
rute sammen, så den giver den bedste
oplevelse gennem kommunen.
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Offentlighedens adgang på eksisterende veje og stier
Offentligheden har adgang på eksisterende veje og gennemgående stier. Etablering af
hærvejsruten medfører ikke ændringer i forhold offentlighedens adgang.
Jammerbugt kommune ønsker at optage de berørte private fællesveje som offentlig sti.
Det giver mulighed for at markere ruten med pæle og markedsføre ruten. Vejen beholder
fortsat sin status som privat fællesvej.
Kommunen vil, ifølge vejloven, være pligtig til at bidrage til vedligeholdet i forhold til det
slid, som vandreruten påfører den private fællesvej. Vi forventer dog ikke, at en afmærket
vandrerute på en privat fællesvej, hvor man både må køre bil/lastbil, og ride, cykle og vandre i forvejen, vil slide på vejen i forhold til det eksisterende slid. Derfor forventer kommunen ikke, at skulle bidrage til vejens vedligehold.
Hærvejsruten stiller ingen specielle krav til underlag, belægning, græslængde eller lignende. Den vil nogle steder blot være en trampesti. Kommunen vil stå for vedligehold med
den fysiske afmærkning af ruten.
Jeres ejendom
Vandreruten vil gå gennem Rødhus ad sommerhusveje, bl.a. Severinsvej og via sti over
Naturstyrelsens areal til Ferbæk Ejerlaugs område. Ruten går ad private fællesveje via
Narhvalen, Ferborgvej, Delfinen og Tunen, og går derfra ud af jeres område via eksisterende trampesti til Flaskehalsen og videre til Blokhus Klitplantage.

Vi har valgt dette kystnære trace, for at den markerede vandrerute kan være med til at
binde Blokhus Klitplantage sammen med Tranum Klitplantage. Der er mange fritidsboliger
i Rødhusområdet, og dermed mange der kan få glæde af ruten.
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Praktisk
Ruten vil i løbet af de næste måneder blive markeret med
egepæle udvalgte steder langs ruten. Piktogrammer på pælene viser vej.
Hærvejsruten i Nordjylland skal indvies 24.-25. maj 2014.

Retsgrundlag
Der henvises til vejlovens § 97 og 99 (lov nr. 1048 af 3. november 2011) og privatvejslovens § 57, stk. 1, jf. § 2, stk. 2 og § 10, stk. 1, nr. 4 (lov om private fællesveje, nr. 1537 af
21. december 2010). Paragrafteksterne er gengivet nedenfor.
Bemærkninger
Hvis I har bemærkninger til at Jammerbugt Kommune påtænker at skilte vandreruten på
eksisterende veje og sti på jeres ejendom som beskrevet ovenfor, bedes I indsende jeres
bemærkninger til Jammerbugt Kommune senest 12. februar 2014.
Bemærkninger kan indsendes til LRH@jammerbugt.dk eller pr. post til
Lise Holt, Teknik & Anlæg, Toftevej 43, 9440 Aabybro.
Hvis I har spørgsmål til indholdet i dette brev, er I velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail eller telefon 72 57 73 28.
Med venlig hilsen
Lise Holt
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Uddrag af vejlovgivningen
Vejloven
§ 97. Vejbestyrelsen kan anlægge og nedlægge offentlige stier og overtage almene stier og private
fællesstier som offentlige. Vejbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal have status
som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.
§ 99. Det påhviler vejbestyrelserne at holde de offentlige stier i den stand, som benyttelsen kræver, og afholde de udgifter, der er forbundet hermed. Løber en offentlig sti over en privat fællesvej,
afholder vejbestyrelsen en forholdsmæssig andel af udgifterne til vejens istandsættelse og vedligeholdelse.

Privatvejsloven
§ 2. Stk. 2. Lovens regler om private fællesveje og udlagte private fællesveje finder tilsvarende
anvendelse på private fællesstier, jf. § 10, nr. 4, og udlagte private fællesstier.
§ 10, stk. 1. I denne lov forstås ved:
4) Privat fællessti: Færdselsareal, der fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende
færdsel, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.
§ 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg,
afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen
uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.
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