
HOVEDFORMÅL: 

Det ønskes at få skabt den sidste del af cykelstiforbindelsen omkring Stadil Fjord, hvor der 
kun mangler en mindre strækning mellem I C Christensens Vej og Stadilvej.  

Med stien øges trafiksikkerheden for cyklister markant på strækningen mellem Stadil og 
Hee, ligesom afstanden forkortes betragtelig i forhold til den nuværende tur langs 
hovedvejen. 

Stien kommer på strækningen i Tim Enge til at have et forløb som giver førsteparket til de 
imponerende bygningsværker, som vindmøllerne er. 

 
LÆNGDE: 

Stiens udstrækning er ca. 5.500 meter sti på eller langs diger ved Stadil Fjord og i Tim 
Enge.  

Dertil kommer ca. 1.700 meter på eksisterende markvej/grusvej og ca. 500 meter langs 
Stadilvej (mellem sommerhusområdet i Alrum og Stadil Kirkeby). 

 
VANDUDSIGT: 

Stien følger i vid udstrækning vandlinjer, men kræver ikke anlæggelse af decideret nye 
ruter i de våde områder med både natur-, jagt- og landbrugsinteresser. 

Forløbet langs vand er: 

- Østsiden af Stadil Fjord - på stiens sydlige del.  

- Langs kanalen, der løber umiddelbart vest for de tre nuværende vindmøller og munder 
ud i vådområdet ved sommerhusområdet i Alrum. 

- Sydsiden af vådområdet - mellem sommerhusområdet i Alrum og Stadil Kirkeby. 

 
NATURADGANG: 

Med stien øges adgangen til naturen – en vigtig del af projektet er skiltning, sådan som det 
allerede er langs fjordens sydende over Vonåbroen. 

Let adgang direkte ud i storslået natur vil være et argument for det attraktive ved 
bosætning i området Stadil-Vedersø, Hee og Tim.  

 

 



TURIST-POTENTIALE: 

Stien skaber en alternativ naturrute fra Ringkøbing Fjord i syd - øst om Stadil Fjord og op 
til Vedersø/Husby Klit. 

Turistmæssigt får campister fra Hee Camping adgang til naturområdet ved Stadil Fjord og 
Tim Enge. Samtidigt forbedres cykeladgangen til shelter og badebro ved Alrum Strand i 
Stadil Fjord. 

Turister i Stadil-Vedersø-området, herunder de mange sommerhusgæster i Søndervig og 
Vedersø Klit, der benytter cykelstierne ved Vest Stadil Fjord samt stien mellem Stadil og 
Vedersø, får også udvidet mulighederne i kystlandskabets bagland. For eksempel til en fin 
dagstur mellem I.C. Christensens Hus i Hee, det gyldne alter i Stadil Kirke og Kaj Munks 
Præstegård i Vedersø. 

Stiens nord-vestende ved Alrum Bro kan på sigt udvides med naturstier langs digerne på 
vest- og/eller østsiden af vådområdet. Det skaber direkte forbindelse til Stadil Mejeriby og 
campingpladsen ved Tim Kirkeby. Det vil også være muligt at koble Tim Stationsby på sti-
systemet. 

 
FACILITETER LANGS STIEN: 

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget detaljeret stilling til faciliteter langs stien, men en 
friluftsgruppe under Stadil-Vedersø Sogneforening har i de seneste år i samarbejde med 
blandt andet Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet et forslag til forskellige faciliteter i 
området ved Tim Enge og Stadil Fjord. 

Samtidigt er der et konkret ønske fra Stadil Jagtforening om forbedring af bådebroen ved 
Alrum Bro, herunder oprensning af kanalens udmunding i Stadil Fjord, der er sandet 
kraftigt til efter etableringen af vådområdet. I forbindelse med et sådant projekt foreslår 
jagtforeningen også etablering af et fugletårn og/eller skjul ved Alrum Bro. 

Ved Alrum Bro er der allerede i dag en rasteplads med parkeringspladser. Området er 
også kulturhistorisk interessant – for eksempel nedstyrtning af fly under 2. verdenskrig ved 
Stadil Kirke – og vil være et naturligt mål/opholdssted for ture på stien.  

 

LODSEJERE: 

Langt størstedelen af stien løber på privatejet jord. Der er kun i enkelte tilfælde taget 
indledende kontakt til de berørte lodsejere. 

 

 


