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Stiplan - Mørkøv

Grænse for lokalområde

Ridesti

Interne stier

Vandrestier

Forslag til rekreativ sti på eks. vej

Forslag til rekreativ sti - nyanlæg

Eksisterende rekreativ sti

Trafiksti - eksisterende

Trafiksti - forslag 

Beskrivelse
Mørkøv by er gennemskåret af såvel jernbanen som 
motortrafikvejen Skovvejen. Igennem byen forløber 
Hovedgaden som mod nord bliver til Nykøbingvej 
og mod syd til Skamstrupvej. Ad disse veje er der 
relativ tæt trafik. Internt i byen findes et begræn-
set stinet. Især på tværs af og ad de store trafikårer 
mangler sikre stier.

Fra Mørkøv til det omkringliggende land er der i dag 
kun få stiforbindelser til trods for, at der både nord 
og syd for byen findes attraktive skovområder. Ad-
gangen hertil sker ad kommuneveje.

I skovene omkring Torbenfeldt findes gode stier, 
som giver mulighed for attraktive naturoplevelser. 
Men ellers er det svært at færdes i de naturområder, 
som findes i og tæt ved Mørkøv lokalområde. Til-
svarende vurderes det, at adgangen til det åbne land 
generelt er besværlig. Der er praktisk taget ingen mu-
lighed for at færdes ad stier til andre lokalområder.

Skole og idrætshal ligger syd for byen og syd for 
Skovvejen. Der er ingen deciderede skolestier el-
ler andre muligheder for at kommer sikkert frem 
til hverken skole eller hal. Især for børn fra Stigs 
Bjergby og fra Skamstrup sker færdsel ad stærkt tra-
fikerede veje. Tilsvarende er der få sikre stier, som 
giver adgang til stationen.  

Ønsker til stier
I Stigs Bjergby og i Skamstrup er der et lokalt ønske 
om mere sikre stier til Mørkøv og i særdeleshed til 
Kildebjerg Skolen fra Stigs Bjergby og Skamstrup 
langs Nykøbingvej og Skamstrupvej.

Fra lokal side påpeges, at Ringstedvej forbi Torben-
feldt er stærkt trafikeret og med tung trafik. Ønsker 
derfor cykelsti langs denne.

Til Jyderup og Knabstrup er der ønske om direkte og 
sikre stier. Tilsvarende er der udtrykt ønske om en 
sti mellem Mørkøv og Undløse.

Forbindelserne til det åbne land ønskes forbedret, 
specielt til skovområderne ved Torbenfeldt og Fri-
heden. Der er bl.a. fra lokal side foreslået en sti vest 
for byen under banen til Friheden. 

I forbindelse med arbejdet omkring Naturpark 
Åmosen er der ønske om forbedret adgang til Åmo-
sen og områderne omkring Åmosen. 

Forside: Markvej ved Økoland.
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Stiplan - Mørkøv

Forslag
Trafiksti fra Stigs Bjergby til Mørkøv
Trafiksti langs Nykøbingvej mellem Stigs Bjergby og 
Mørkøv. Vil skabe en sikker stiforbindelse til såvel 
station, detailhandel , skole og hal for beboere i 
Stigs Bjergby. Stien er højt prioriteret af kommunen.

Trafiksti fra Skamstrup til Mørkøv
Trafiksti langs Skamstrupvej fra Skamstrup og frem 
til Kildebjerg skolen og hallen. Vil skabe en sikker 
forbindelse for beboere i Skamstrup og omkringlig-
gende områder.

Trafiksti langs Ringstedvej
Trafiksti langs Ringstedvej fra skolen forbi Torben-
feldt til skovene. Vil forbedre sikkerheden til skolen 
og skabe bedre adgang til skovområderne. 

73 Torbenfeldtsti
Regionalt stiforløb, som vil forbinde Holbæk med 
Åmosen ved Skellingsted. Forløber på det meste af 
strækningen ad eksisterende mark- og skovveje. Kun 
i forbindelse med krydsningen af Åmose Å kan der 
blive behov for nyanlæg.

196 Bjergby Engsti
Rekreativt stiforløb mellem Kundby og Knabstrup, 
som på en kort strækning gennem Bjergby Enge 
løber i Mørkøv lokalområde. Behov for nyanlæg på 
dele af strækningen gennem engene.

211 Loppestien
Rekreativ sti mellem Stigs Bjergby og Jyderup. For-
løber fra Stigs Bjergby gennem Enghaven til den 
gamle del af Jyderup. Der vil være behov for en del 
nyanlæg omkring renseanlægget.

214 Lindebjergstien
Sti fra Bennebo til Tornved Skov. Forbinder Holm-
strupstien og Hjortebjergstien. Hele ruten forløber 
primært ad eksisterende småveje og på en kort 
strækning ad kommunevej.

220 Postmesterruten
Ny sti som forbinder Mørkøv med såvel Jyderup 
som Mørkøv. Forløber på lange strækninger langs 
jernbanen. Der vil være behov for væsentlige nyan-
læg, herunder broforbindelse over Skovvejen.
Stien vil danne en sikker forbindelse mellem Jyde-

rup og Mørkøv og kunne bruges af skolebørn i mel-
lem byerne.

221 Orelundstien
Rekreativ sti fra Mørkøv til skovene omkring Torben-
feldt og Kongsdal. Har forbindelse til Torbenfeldt-
stien og Teglværkstien. Giver mulighed for cykelfor-
bindelse mellem Mørkøv og Undløse.

225 Hjortebjergstien
Rekreativ rute mellem Mørkøv og Bredevang. Forlø-
ber på størstedelen af strækningen ad eksisterende 
småveje og kommuneveje. 

228 Vinskovstien
Sti mellem Jyderupstien nord for Brokøb og til Åmo-
sen. Forløber gennem Sørninge og Vinskoven. 

235 Tvedestien
Mindre rekreativ rute som giver forbindelse til Ore-
krog for beboere i såvel Mørkøv som Knabstrup. 
Forløber nord for Skovvejen ad mindre kommu-
neveje og syd for Skovvejen ad skovveje. Der vil 
være behov for en sikker krydsning af Skovvejen, og 
bedst i en tunnel.

250 Åmosestien
Længere rekreativ rute langs kanten af Åmosen mel-
lem Jyderupstien ved Brokøb og til Undløse. Bortset 
fra strækningen mellem Brokøb og Skellingsted, der 
forløber ad kommunevej, så forløber lange stræk-
ninger på eksisterende småveje og nyanlagte stræk-
ninger.

Trafikstier til Stigs Bjergby og Skamstrup er de højest 
prioriterede i Mørkøv lokalområde sammen med en 
sti internt i Mørkøv by. I det åbne land vil stier som 
Postruten, Orelundstien og Loppestien være højt 
prioriterede. 


