Cykelsti Skjellerup – Mariager. Beslutning om ekspropriation
Bilag 4. Besvarelse af bemærkninger til projektet
Ved åstedsforretningen 8.,9. og 15. april 2021 fremkom en række bemærkninger og ønsker til projektet, som det fremgår
af ekspropriationsprotokollen. Indenfor fristen på 4 uger efter åstedsforretningen er der ikke fremkommet yderligere
bemærkninger til projektet.
Af nedenstående fremgår forvaltningens forslag til besvarelse af disse bemærkninger m.v.:

Vedrørende: Lb. nr. 5, matr. nr. 9ab Skjellerup, Hobro Jorder
Ejernes ønske om, at vejbump flyttes, så generne ved deres ejendom mindskes, kan ikke imødekommes i cykelstiprojektet,
idet dette projekt ikke vedrører vejbump, men ønsket vil indgå i de fremtidige overvejelser vedrørende vejen gennem
Katbjerg.

Vedrørende: Lb. nr. 31, matr. nr. 7a Katbjerg, Mariager Jorder
Ejerens ønske om, at beholde de 5 eksisterende markoverkørsler, der er er nævnt i arealfortegnelsen og gerne flere,
drøftes senere med ejeren, dog således at der bliver maksimalt 3 markoverkørsler, idet antallet af overkørsler søges
begrænset af trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske grunde, og idet det vurderes, at det ved almindelig
landbrugsmæssig drift vil være tilstrækkelig med 3 overkørsler på den ca. 475 meter lange strækning.

Vedrørende: Lb. nr. 38, matr. nr. 7m, 11b, 11c Fjeldsted, Mariager Jorder
Ejerens forslag om, at projektet og arealafståelsen indskrænkes, så bl.a. hæk langs haven bevares, afvises, idet projektet
fastholdes, således at bliver nødvendigt at fjerne hæk m.v. Dette begrundes med, at en løsning hvor hækken bevares vil
give en trafiksikkerhedsmæssig dårlig løsning, da det i givet fald vil være nødvendigt at rykke cykelstien noget tættere på
kørebanen, på et sted hvor der er en tilladt hastighed på 80 km/t.

Vedrørende: Lb. nr. 39, matr. nr. 7b Fjeldsted, Mariager Jorder, og 4a Mariagerkloster, Mariager Jorder
Ejerens ønske om, at projektet og arealafståelsen indskrænkes, så mest mulig af beplantningen mellem matr. nr. 4a og
Mariagervej bevares, herunder trærække i vejskel og beplantning på vejskråning, afvises, idet projektet fastholdes,
således at det bliver nødvendigt at fjerne en del af beplantning på vejskråning, beplantning i vejskellet og hestehegn ud
for hestefolden. Dette begrundes bl.a. med, at den projekterede løsning er valgt efter en samlet afvejning af hensynet til
trafiksikkerhed, økonomi og private ejendomme.

Vi henviser til vores politik vedrørende behandling af personoplysninger, som findes her eller via www.le34.dk/GDPR
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