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Man skal holde øje med sin taske og pung, når man er på indkøb. Det ved en 70-årig kvinde efter handel i en skobutik i 
Nørregade mandag klokken 11.15. Mens kvinden kiggede på sko, lod hun sin taske stå, og da hun skulle betale for sine 
sko, var pungen stjålet. Der var 200 kroner samt personlige papirer i pungen.

Her ses et af skiltene ved Hjelm Hede, som forbyder ridning på heden, og blandt andet 
oplyser, at mountainbike-cyklister skal holde sig til de samme stier, man kan cykle på på 
almindelige cykler.  Foto: LIndy Jørgensen

Borgere er trætte af, at de 
ikke længere må ride på 
Hjelm Hede ved Flyndersø.

For et par måneder siden 
blev der pludselig opsat 
skilte med instrukser - in-
klusive forbud mod ridning 
- om færdsel på heden.

Det fik nogle til at hen-
vende sig til Danmarks Na-
turfredningsforenings Ski-
ve/Salling-afdeling (DN). 
DN har derfor kontaktet 
Skive Kommune for at få 
løst problemerne.

Den i denne sammen-
hæng aktuelle del af Hjelm 
Hede ejes af Estvadgaard 
Plantager A/S, der ejes af 
godsejer Peter Neergaard, 
Fredensborg. Han afviser, 
han har ændret på offent-
lighedens adgang til Hjelm 
Hede.

- Det har aldrig været til-
ladt at ride på heden. Med 
hensyn til cykling har vi 
understreget, at cykling 
kun er tilladt på veje og sti-
er, som man kan cykle på på 
almindelige cykler, oplyser 
Peter Neergaard.

Det betyder, at mountain-
bike-cyklister ikke må køre 
ud i terrænnet.

- Det er skidt for natu-
ren, hvis man bruger den 
uhæmmet, siger Peter Ne-
ergaard, der har været i 
kontakt med Skive Kom-
mune om færdsel på Hjelm 
Hede.

En bruger af Hjelm Hede 
gennem mange år er kon-
sulent og medlem af Ski-
ve Byråd Ditte Staun. Hun 
har heste opstaldet i nær-
heden og har redet på he-
den, på afmærkede stier, si-
den hun var barn. Hun blev 
svært forundret, da hun så 
forbuddet mod at ride på 
heden.

- Der ligger en fredning 
på heden, som siger, at man 
har adgang på heden med 
ikke motoriserede køretø-
jer. Den betyder, at man har 
ret til at færdes på afmær-
kede stier til fods, på cykel 
og til hest. Ejeren henviser 
til Naturbeskyttelsesloven, 
der blandt andet siger no-
get om offentlighedens ad-
gang til naturområder.

- Ryttere er ikke så godt 
beskyttet af Naturbeskyt-
telsesloven, og det har man 
aldrig fået rettet ordentligt, 
siger Ditte Staun.

Hun mener, at ryttere har 
brugt Hjelm Hede i så man-
ge år, at de bør have vundet 
hævd på retten. Ditte Staun 
ønsker også, at Hjelm Hede 
skal have det godt - og det er 
ridning ingen hindring for.

- I tirsdags besluttede vi 
i Skive Byråd at arbejde vi-
dere med etablering af en 
naturpark mellem Flynd-
ersø og Sdr. Lem Vig. Det 
handler i høj grad om, at 
der skal anlægges nogle sti-
er, som skal kunne bruges 
af alle. Det modarbejder et 
forbud mod at ride ad stier 
på Hjelm Hede, mener hun.

Hos Skive Kommune sid-
der biolog Knud Rasmussen 
med sagen. 

- Det er en kompliceret 
sag. I fredningen står, at det 
er tilladt at ride på heden. 
Men fredningen er fra den-
gang, heste blev brugt til 
transport og ikke til hobby, 
siger Knud Rasmussen.

DN har bedt Skive Kom-
mune om at indkalde impli-
cerede parter til et møde for 
at få afklaret forholdene.

Jens Kristensen
jkr@skivefolkeblad.dk

Heste er forbudt  
adgang til hede

Vestfjendsskolen fik man-
dag fornemt besøg af Dan-
marks bedste skakspiller 
gennem de seneste 15 år, 
stormester Peter Heine.

Besøget af Peter Heine 
var en af præmierne, da 
Vestfjendsskolen sidste år 
vandt landsfinalen i Skoler-
nes Skakdag, der med 624 
elever var det største skole-
skakstævne i Danmark no-
gensinde.

Peter Heine lever af at 
spille skak i blandt andet 
Tyskland, men de seneste 
år er han nok mest kendt 
som den norske verdensme-
ster Magnus Carlsens nære 
sparringspartner og træner. 

- Det var rigtig stort at få 
Peter Heine til Vestfjends. 
Man kan måske sammen-
ligne det med, hvis ung-
domsfodbolden i Vestfjends 
fik besøg af Michael Laud-
rup eller Daniel Agger, siger 
Morten Sørensen fra Vest-
fjends Skoleskak.

Peter Heine lagde ud 
med at fortælle om livet 
som professionel skakspil-
ler, og hvordan det er at 
være træner for en ver-
densmester.

Kort efter foredraget tog 
Peter Heine bind for øjnene 
og spillede herefter lynskak 
i fem minutter mod 10-åri-
ge Jakob Schultz Svenning-

sen. Jakob Schultz Sven-
ningsen vandt for nyligt en 
lynskakturnering, der blev 
holdt på skolen, og første-
præmien var retten til at 
møde Peter Heine. 

Det blev et spændende 
parti. Peter kom bedst ud af 
åbningen, men midt i parti-
et glemte han et af Jakobs 
træk, og derfor mistede Pe-
ter en officer. Den vandt 
han senere tilbage, men 

han var stadigvæk bagud 
med to bønder. Desværre for 
Jakob Schultz Svenningsen 
satte han sit tårn i slag, og 
Peter Heine kunne begynde 
at sætte mat. Men tiden løb 
ud, og partiet endte derfor 
remis, da Jakob Schultz Sø-
rensen kun havde kongen 
tilbage. 

- Det var fascinerende, at 
Peter Heine kunne spille så 
hurtigt skak med bind for 

øjnene, og ligeledes impo-
nerende var det, at 10-åri-
ge Jakob Schultz Svennin-
gen fik remis, siger Morten 
Sørensen.

Derefter var der eks-
klusiv træning. Peter Hei-
ne tog sid tid til at komme 
igennem alle klassetrin, og 
han sluttede med at spille 
simultant mod 25 elever på 
skolen.

- Det var et rigtig godt 

arrangement, og jeg tror, at 
mange elever nu har fået 
ekstra smag for det at spil-
le skak, siger Morten Søren-
sen.

23 elever går til skole-
skak på Vestfjendsskolen 
hver torsdag eftermiddag, 
og derudover har skolen et 
valgfagshold i skak

Pauli Vendelbo
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Stormester i 
skak besøgte 
Vestfjendsskolen

Peter Heine med bind for øjnene dyster mod 10-årige 
Jakob Schultz Svenningsen under besøget på 

Vestfjendsskolen. Partiet endte remis. 
Privatfoto


