
Længe ventet cykelsti forbi Hvidkilde Gods ved Svendborg 
 
Der har i mange år været et ønske om, at der blev etableret den sidste, manglende delstrækning af cykelstien på 
statsvejen mellem Ollerup og Svendborg, der kan forbinde oplandet med Svendborg. En del borgere fra 
oplandsbyerne pendler til job og uddannelse i Svendborg, og der er desuden blandt andet højskoler og efterskoler i 
oplandet, som har elever, der jævnligt cykler til Svendborg. Derudover er området et oplagt turistmål for folk fra både 
ind- og udland, som gerne vil nyde de mange kulturhistoriske værdier langs ruten. Den manglende stiforbindelse 
skaber en barriereeffekt for at få endnu flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Når cykelstien står færdig i 2024 
vil der skabes en sikker forbindelse mellem Ulbølle og Svendborg, hvor mange i dag pendler for at komme til 
ungdomsuddannelser, job, fritidsinteresser mv.  
 

Hvad var udfordringerne 
 
Der er langs ruten og i området ved Hvidkilde mange kulturarvmæssige forhold, fredede områder, beskyttede § 3-
naturtyper, vandløb og fredede fortidsminder. Ydermere er der pladsmangel på stedet, så for at projektet kan lykkes 
skal der bl.a. fjernes en historisk allé, der skal tages et stykke af en historisk ”Romantisk have” og der skal etableres en 
stibro i en privat sø. Der skal laves afværgeforanstaltninger for truede dyrearter og fredede fortidsminder. Gennem 
årene har flere løsninger været forsøgt uden held. Der er mange interessenter med modsatrettede interesser. 
 
Det nye i processen 
 
Det som gjorde udslaget for at der nu er udarbejdet et projekt som tager højde for alle disse forhold, er at selve 
processen. Projektet blev startet op med et blankt kort og en indledende dialog med Godsejerne fra Hvidkilde Gods, 
Svendborg Kommune og Vejdirektoratet om hvor det ville være muligt at lægge cykelstien. Undervejs har der været 
møde med diverse fredningsmyndigheder for at få fastlagt om der skulle småjusteringer til projektet.  
 
Efterfølgende har der været møde med diverse interessenter, fx Dansk Naturfredning Svendborg, By og Land, 
Cyklistgrupper, mv. Disse møder har igen resulterede i småjusteringer. Slutteligt har der var afholdt orienteringsmøde 
hvor projektet er blevet fremlagt og nu er der et stiprojekt som utrolig mange interessenter er tilfredse med og føler 
ejerskab for. 
 
”Cyklens år” blev skudt i gang i efteråret 2021 med 200 mio. kr. fra Infrastrukturplan 2035 til nye cykelstier langs 
statsveje, heriblandt cykelstien ved Hvidkilde Gods (63 millioner kroner). 
 
Målgruppen for indlægget 
 
Indlægget vil være relevant for både yngre og erfarne kollegaer fra både kommuner, rådgivere og Vejdirektoratet. 
Indlægget vil også være interessant for en bredere kreds af fagligheder, ingeniører, landinspektører, biologer, mv. 
  



 
Eksisterende stinet mellem Ulbølle og Svendborg er markeret med rødt på kortet 

 

 
Fredninger i området ved Hvidkilde 

 

 
Forholdene i dag 
 


