skovtekniker Niels Rauff og gruppeleder H. J. Hvidland Olsen, begge Vejle amt, saint teknisk
assistent Mikael Mikkelsen, Horsens kommune, tog på sig at prøvegå den nye natursti ved
Bygholm Sø. (Foto: Povl Klavsen)

Natursti åbnet
silende regn
Nørrehåbstien er en ny port til det vestlige opland
Det holdt hårdt. Og det
væltede ned i tykke stråler
næsten hele vejen. Men
indviet med en spadseretur det blev den. Den nye
natursti mellem Lovbyvej
og Stampemøllevej ved den
vestlige ende af Bygholm
Sø.
Abningen fandt sted i gar
formiddag, da to medarbejdere fra Horsens kommune og to
kolleger fra Vejle amt gennemtravede den to kilometer
lange natursti med store frakker og paraplyer til at tage det
værste af åbningsvejret.
Stien - som Horsens Byråd
for nyligt døbte
Nørehåbstin- komertgan-,

cykel- og ridesti, hvor ridestien er skilt ud som en særskilt
sti vest for underføringen under motorvejen.
Øst for motorvejen er den
nye natursti anlagt pa en privat fællesvej, mens resten er
lavet helt fra bunden af. Arbejdet har stået pa i et ars tid,
og det har kostet 325.000 kr.,
som Horsens kommune og
Vejle amt deles om at betale.

Port mod vest
Naturstien er andet led i det
regionale stinet, som Vejle
amt er ved at anlægge rundt
om Horsens, og den kommer
til at fungere som en slags
port mod vest.
Amtet har nemlig tnkt sig

at sætte skilte op, så man let
kan komme videre til Rask
Mølle, Gudenåens udspring
og nsten belt til Brande. Altsammen ad mindre, eksisterende veje.
Første led er naturstien fra
Haldrup til Skablund, og
ste projekt ligger allerede i
støbeskeen. Her til efteråret
gar arbejdet i gang med at lave
en natursti fra Lundstien vest
for motorvejen gennem Proustlund Skov til Lund.
Den nye sti skal anlægges
pa eksisterende veje, og den
vil også fa en separat ridesti.
Længden bliver 1600-1700
meter, og det er Horsens kommune, Vejle amt samt Skovog Naturstyrelsen der star
bag projektet ved Lund. (jala)

