
Fakta vedrørende den manglende cykelsti på Klitvej fra Husby til Fjand 

• Kun 6,8 km. mangler ud af samlet længde 22km cykelsti (Ulfborg til Thorsminde) 

• 400.000 turistovernatninger årligt i området 

• Meget stort og stigende behov fra turisterne, de lejer cykler og efterspørger cykelstier.Der 

opleves løbende forespørgsler, også fra udlandet, om cykelturisme. 

• Hestefolket på campingpladser etc. efterspørger stier med hårdt underlag 

• Rigtig mange lokale cykler ikke på vejen p.g.a. dens farlighed, derfor vil trafiktællinger af 

cyklister heller ikke være fyldestgørende. 

• Mange forfærdelige uheld med personskade 

• Skolesøgende børn (0 – 7. klasse) fra Sdr. Nissum-Fjand området til Staby Skole 

• Biler, lastbiler og motorcykler i meget høj fart på den lange lige strækning (indbyder til fart) 

• Meget tung trafik, fisketransport, traktorer og entreprenørmaskiner etc. 

• Voldsomt forøget trafik i sommermånederne 

• Naboer til cykelstien mellem Ulfborg og Husby kan berette om kraftigt stigende antal 

cyklister efter anlægget af stien 

• Reelt ingen større praktiske forhindringer for anlæg af cykelsti langs Klitvej 

• Børneinstitutionerne i Sdr. Nissum planlægger indkøb af Christiana-cykler til ture i området 

• Flere og flere ønsker at cykle til Multihallen og Sportstorvet, både lokale og turister 

• Multihallen indretter p.t. plads til flere overnattende gæster i Den Gamle Skole = flere 

cyklister i området 

• P.t. kun en meget smal kant afærket langs vejen, nogle steder kun 15 cm. 

• Med cykelsti bliver både hav og skov åbnet for såvel lokalbefolkning som turister. 

• Hele 3 efterskoler – Husby, Staby og Vedersø – cykler ind i mellem på Klitvej, til Sdr. 

Nissum Multihal eller til havet. 

• Stigende behov og ønsker vedr. motion i naturen begrænses af manglende cykelsti 

• Har været et stærkt lokalt ønske gennem mere end 40 år, Ulfborg-Vemb Kommune 

arbejdede positivt på løsning af problemet. 

• Det tidligere Ringkøbing Amt, via Harry Jensen, Stauning, lovede engang borgerforeningen 

mundtligt, at der ”selvfølgelig skulle laves cykelsti på den befærdede amtsvej”. 

• Investeringen i cykelstien tjenes hurtigt ind igen på turisterne. 

• Ingen cykel-adgang til havet fra såvel Sdr. Nissum by, som sommerhusene i Nørhede øst og 

vest. 

• Det nye turist-fyrtårn Thorsminde har ikke cykelsti-forbindelse fra de store 

sommerhusområder i Sdr. Nissum (Nørhede Øst og Vest), Husby og Vedersø. 

• Påstande om at der allerede er cykelsti på strækningen er en meget stor misforståelse: Der er 

kun en grusbelagt turist-sti igennem Husby Klitplantage, en ca. 2 km omvej og uden 

forbindelse til Sdr. Nissum 

 

 


