
Vandring

•  Færdsel er på eget ansvar
•  Dele af stien kan være lukket ved 

oversvømmelser
•  Man må ikke vandre over privatejede 

arealer udenfor veje og stier

Ophold

•  Man må på private arealer ikke tage ophold 
nærmere end 150 m fra beboelses- og 
driftsbygninger. 

Hunde

•  Hunde må generelt ikke 
medtages på Trækstien Det grønne partnerskab om 

Trækstien ved Bjerringbro
Initiativet til at forbedre Trækstien ved 
Bjerringbro er taget i februar 2014 af et grønt 
partnerskab bestående af:

•	 Bjerringbro	&	Omegns	Sportsfiskerforening

• Brogruppen i Bjerringbro

• Viborg Turistforening

• Bjerringbro Atletik & Motion

• Dansk Ornitologisk Forening 

• Danmarks Naturfredningsforening

• Friluftsrådet

• Fodslaw Bjerringbro

• Naturskolen Viborg Kommune, Kjællinghøl

• Favrskov Kommune

• Viborg Kommune

• Naturstyrelsen Søhøjlandet

Partnerskabet	fik	midler	til	et	forprojekt	fra	
Oplev	Gudenaa.	Hovedprojektet	er	finansieret	af	
Foreningen Bjerringbro Elværk, Naturstyrelsen, 
Friluftsrådet, Favrskov og Viborg Kommuner.

Byområde. Town area. Stadtgebiet.
Bebyggelse. Houses. Häuser.
Sø. Lake. See.
Vandløb. Stream. Wasserlauf.
Skov. Forest. Wald.
Hede. Heath. Heide.
Eng/vådområde. Meadow/wetland. 
Wiese/Feuchtgebiet.
Statsejet område. Public area. Öffentlich.
Jernbane. Railway. Eisenbahn.
Landevej. Road. Straße.
Højdekurver, 1 meter. Contourline, 1m. 
Höhenlinien, 1 Meter.
Mindre vej, skovvej/markvej.              
Small roads, gravel road.                   
Kleine Straße, Waldweg/Feldweg.
Sti. Path. Pfad.
Afmærkede hovedvandrerute, Trækstien. 
Signposted hiking trails, Trækstien. 
Markierte Hauptwanderwege, Trækstien.
Afmærkede sidevandreruter.     
Signposted walking trails.
Markierte kürzere Wanderungen.

Cykelruter. Cycling routes. Fahrradwege.
Cykling forbudt. Cycling prohibited. 
Radfahren verboten.
Parkering. Parking. Parkplatz.
Station. Railway station. Bahnhof.
Seværdighed/attraktion. Sight/attraction. 
Sehenswürdigkeit/Attraktion.
Teltplads. Primitive campsite. Zeltplatz.
Shelter. Shelter. Schutz.
Toilet. Toilet. Toilette.
Rasteplads. Lay-by. Rastplatz.
Kano-udlejning. Canoe rental. 
Kanuverleih.
Hund i snor. Dog on a leash. 
Hunde an der Leine.
Hund må ikke medtages.
Dog must not be included. 
Hund darf nicht enthalten sein.
Handicapvenlig lystfiskeplatform.
Disability friendly fishing platform.
Behindertenfreundliche Angelplattform.

U15

Hund i snor

0                                        500 meter

          Willkommen auf Trækstien

Der Treidelpfad Trækstien wurde entlang vom Gudenå 
mitte der 1840’er von Randers bis nach Silkeborg 
Papierfabrik angelegt. Gleichzeitig wurde der Fluss tiefer 
gemacht, damit die Lastkähne gegen den Strom gezogen 
werden konnten. 

Ein Teil des Kahnverkehrs wurde ende des 19’ten 
Jahrhunderts von der Eisenbahn übernommen und die 
Aufführung von der Wasserkraftanlage bei Tange sperrte 
endgültig für die Kähne.

          Welcome to the Towpath 

The Towpath was built along the Gudenå from Randers 
to the paper mill, Silkeborg Papirfabrik, during the 1840s, 
and the river was dredged so that barges carrying goods 
could be drawn upstream. 

Part of the barge service was superseded by the railway in 
the last part of the 19th Century, and the establishment of 
the hydropower plant at Tange in 1920 blocked the river 
definitively	for	the	barges.Det hårde arbejde med prammene sikrede 

råvarer	til	fabrikken	og	fik	papirvarerne	ud	
på markedet. 

Jernbanernes åbning fra 1870’erne reduce-
rede pramfarten. Og opførelsen af Tange-
værket i 1920 lukkede pramfarten helt.

Adgang og regler for færdsel
De afmærkede ruter går over både privatejede og 
offentligt ejede arealer. Reglerne for færdsel står 
i Naturbeskyttelsesloven og giver som hovedre-
gel lov til at færdes på alle veje og stier. I private 
skove gælder det dog kun fra kl. 6 til solnedgang. 
For den fredede Træksti gælder der særlige regler: 

Trækstiens historie 
Den smukke Træksti – eller Pramdrager-
stien – går langs Gudenåen fra Randers til 
Silkeborg. 

Pramfarten på Gudenåen ved Bjerringbro 
kendes tilbage i 1400-tallet. I første halvdel 
af 1800-tallet blev åen uddybet og renset 
for store sten, så den blev sejlbar til Silke-
borg. 

Lastpramme blev trukket op ad Gudenå-
en, hvor Silkeborg Papirfabrik fra midt i 
1840’erne var afhængig af pramfarten. 

Velkommen til 

Trækstien ved Bjerringbro
•  Det er tilladt at have hund med 

i byområdet fra Violvej til Østre 
Omfartsvej. Se skiltningen langs 
Trækstien.

Cykling

•  Cykling er ikke tilladt på 
Trækstien

Lystfiskeri. Fishing. Angeln.

•  Dagkort til Gudenåen kan købes på www.
fiskekort.dk.	Dagkort	skal	bæres	synligt	
under	fiskeriet.	Husk	det	lovpligtige 
fisketegn,	www.fisketegn.dk.

 You	can	buy	national	one-day	fishing	licenses	
for	the	river	of	Gudenåen	at	www.fiskekort.dk.	
The one-day license must be clearly visible while 
fishing.	Remember	the	staturory	local	fishing	
permit,	www.fisketegn.dk.

 Eine Tageskarte für den Gudenå kann man hier 
kaufen	www.fiskekort.dk.	Die	Tageskarte	muss	beim	
Angeln sichtbar getragen werden. Denken sie auch 
an den gesetzlich vorgeschriebenen Angelschein, 
www.fisketegn.dk.

Hund i snor

Du står her
You are here
Sie sind hier
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Pramfarten på Gudenåen ved Bjerringbro 
kendes tilbage i 1400-tallet. I første halvdel 
af 1800-tallet blev åen uddybet og renset 
for store sten, så den blev sejlbar til Silke-
borg. 

Lastpramme blev trukket op ad Gudenå-
en, hvor Silkeborg Papirfabrik fra midt i 
1840’erne var afhængig af pramfarten. 

Velkommen til 

Trækstien ved Bjerringbro
•  Det er tilladt at have hund med 

i byområdet fra Violvej til Østre 
Omfartsvej. Se skiltningen langs 
Trækstien.

Cykling

•  Cykling er ikke tilladt på 
Trækstien

Lystfiskeri. Fishing. Angeln.

•  Dagkort til Gudenåen kan købes på www.
fiskekort.dk.	Dagkort	skal	bæres	synligt	
under	fiskeriet.	Husk	det	lovpligtige 
fisketegn,	www.fisketegn.dk.

 You	can	buy	national	one-day	fishing	licenses	
for	the	river	of	Gudenåen	at	www.fiskekort.dk.	
The one-day license must be clearly visible while 
fishing.	Remember	the	staturory	local	fishing	
permit,	www.fisketegn.dk.

 Eine Tageskarte für den Gudenå kann man hier 
kaufen	www.fiskekort.dk.	Die	Tageskarte	muss	beim	
Angeln sichtbar getragen werden. Denken sie auch 
an den gesetzlich vorgeschriebenen Angelschein, 
www.fisketegn.dk.

Hund i snor

Velkommen til 

Trækstien ved Bjerringbro

Du står her
You are here
Sie sind hier

©
 S

ty
re

ls
en

 fo
r 

da
ta

fo
rs

yn
in

g 
og

 e
ffe

kt
iv

is
er

in
g

BjerringbroA2Maj2018Version2.indd   4 29/05/2018   09.17



Vandring

•  Færdsel er på eget ansvar
•  Dele af stien kan være lukket ved 

oversvømmelser
•  Man må ikke vandre over privatejede 

arealer udenfor veje og stier

Ophold

•  Man må på private arealer ikke tage ophold 
nærmere end 150 m fra beboelses- og 
driftsbygninger. 

Hunde

•  Hunde må generelt ikke 
medtages på Trækstien Det grønne partnerskab om 

Trækstien ved Bjerringbro
Initiativet til at forbedre Trækstien ved 
Bjerringbro er taget i februar 2014 af et grønt 
partnerskab bestående af:

•	 Bjerringbro	&	Omegns	Sportsfiskerforening

• Brogruppen i Bjerringbro

• Viborg Turistforening

• Bjerringbro Atletik & Motion

• Dansk Ornitologisk Forening 

• Danmarks Naturfredningsforening

• Friluftsrådet

• Fodslaw Bjerringbro

• Naturskolen Viborg Kommune, Kjællinghøl

• Favrskov Kommune

• Viborg Kommune

• Naturstyrelsen Søhøjlandet

Partnerskabet	fik	midler	til	et	forprojekt	fra	
Oplev	Gudenaa.	Hovedprojektet	er	finansieret	af	
Foreningen Bjerringbro Elværk, Naturstyrelsen, 
Friluftsrådet, Favrskov og Viborg Kommuner.

Byområde. Town area. Stadtgebiet.
Bebyggelse. Houses. Häuser.
Sø. Lake. See.
Vandløb. Stream. Wasserlauf.
Skov. Forest. Wald.
Hede. Heath. Heide.
Eng/vådområde. Meadow/wetland. 
Wiese/Feuchtgebiet.
Statsejet område. Public area. Öffentlich.
Jernbane. Railway. Eisenbahn.
Landevej. Road. Straße.
Højdekurver, 1 meter. Contourline, 1m. 
Höhenlinien, 1 Meter.
Mindre vej, skovvej/markvej.              
Small roads, gravel road.                   
Kleine Straße, Waldweg/Feldweg.
Sti. Path. Pfad.
Afmærkede hovedvandrerute, Trækstien. 
Signposted hiking trails, Trækstien. 
Markierte Hauptwanderwege, Trækstien.
Afmærkede sidevandreruter.     
Signposted walking trails.
Markierte kürzere Wanderungen.

Cykelruter. Cycling routes. Fahrradwege.
Cykling forbudt. Cycling prohibited. 
Radfahren verboten.
Parkering. Parking. Parkplatz.
Station. Railway station. Bahnhof.
Seværdighed/attraktion. Sight/attraction. 
Sehenswürdigkeit/Attraktion.
Teltplads. Primitive campsite. Zeltplatz.
Shelter. Shelter. Schutz.
Toilet. Toilet. Toilette.
Rasteplads. Lay-by. Rastplatz.
Kano-udlejning. Canoe rental. 
Kanuverleih.
Hund i snor. Dog on a leash. 
Hunde an der Leine.
Hund må ikke medtages.
Dog must not be included. 
Hund darf nicht enthalten sein.
Handicapvenlig lystfiskeplatform.
Disability friendly fishing platform.
Behindertenfreundliche Angelplattform.

U15

Hund i snor

0                                        500 meter

          Willkommen auf Trækstien

Der Treidelpfad Trækstien wurde entlang vom Gudenå 
mitte der 1840’er von Randers bis nach Silkeborg 
Papierfabrik angelegt. Gleichzeitig wurde der Fluss tiefer 
gemacht, damit die Lastkähne gegen den Strom gezogen 
werden konnten. 

Ein Teil des Kahnverkehrs wurde ende des 19’ten 
Jahrhunderts von der Eisenbahn übernommen und die 
Aufführung von der Wasserkraftanlage bei Tange sperrte 
endgültig für die Kähne.

          Welcome to the Towpath 

The Towpath was built along the Gudenå from Randers 
to the paper mill, Silkeborg Papirfabrik, during the 1840s, 
and the river was dredged so that barges carrying goods 
could be drawn upstream. 

Part of the barge service was superseded by the railway in 
the last part of the 19th Century, and the establishment of 
the hydropower plant at Tange in 1920 blocked the river 
definitively	for	the	barges.Det hårde arbejde med prammene sikrede 

råvarer	til	fabrikken	og	fik	papirvarerne	ud	
på markedet. 

Jernbanernes åbning fra 1870’erne reduce-
rede pramfarten. Og opførelsen af Tange-
værket i 1920 lukkede pramfarten helt.

Adgang og regler for færdsel
De afmærkede ruter går over både privatejede og 
offentligt ejede arealer. Reglerne for færdsel står 
i Naturbeskyttelsesloven og giver som hovedre-
gel lov til at færdes på alle veje og stier. I private 
skove gælder det dog kun fra kl. 6 til solnedgang. 
For den fredede Træksti gælder der særlige regler: 

Trækstiens historie 
Den smukke Træksti – eller Pramdrager-
stien – går langs Gudenåen fra Randers til 
Silkeborg. 

Pramfarten på Gudenåen ved Bjerringbro 
kendes tilbage i 1400-tallet. I første halvdel 
af 1800-tallet blev åen uddybet og renset 
for store sten, så den blev sejlbar til Silke-
borg. 

Lastpramme blev trukket op ad Gudenå-
en, hvor Silkeborg Papirfabrik fra midt i 
1840’erne var afhængig af pramfarten. 

Velkommen til 

Trækstien ved Bjerringbro
•  Det er tilladt at have hund med 

i byområdet fra Violvej til Østre 
Omfartsvej. Se skiltningen langs 
Trækstien.

Cykling

•  Cykling er ikke tilladt på 
Trækstien

Lystfiskeri. Fishing. Angeln.

•  Dagkort til Gudenåen kan købes på www.
fiskekort.dk.	Dagkort	skal	bæres	synligt	
under	fiskeriet.	Husk	det	lovpligtige 
fisketegn,	www.fisketegn.dk.

 You	can	buy	national	one-day	fishing	licenses	
for	the	river	of	Gudenåen	at	www.fiskekort.dk.	
The one-day license must be clearly visible while 
fishing.	Remember	the	staturory	local	fishing	
permit,	www.fisketegn.dk.

 Eine Tageskarte für den Gudenå kann man hier 
kaufen	www.fiskekort.dk.	Die	Tageskarte	muss	beim	
Angeln sichtbar getragen werden. Denken sie auch 
an den gesetzlich vorgeschriebenen Angelschein, 
www.fisketegn.dk.

Hund i snor

Velkommen til 

Trækstien ved Bjerringbro
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Du står her
You are here
Sie sind hier
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