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Vejen til Europa 
 
I flere hundrede år var Hærvejen en uhyre vigtig færdselsåre fra Viborg ned gennem det centrale Jylland til 
Slesvig-Holsten. På denne handelsvej blev titusinder af stykker kvæg drevet til markederne i Hamburg, hvor 
de blev omsat til gode penge. Hærvejen havde også stor kulturel betydning som forbindelse til resten af 
Europa. Også i dag har vi behov for gode veje ned gennem Jylland til Europa. Transportkorridoren nord-syd 
i Jylland har kolossal betydning for virksomhederne. Hovedparten af den danske industriproduktion ligger i 
Vestdanmark, hvor også landbruget og de tilknyttede fødevarevirksomheder behøver gode veje. Korridoren 
har også stor betydning for de mange, der har behov for at tage bilen mod syd, hvad enten der er tale om 
arbejde eller ferie. Derfor er det et stort problem, at Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen vil sande til med 
lange trafikkøer i de kommende år. Desuden er det en omvej for de fleste jyder at køre via Østjyske 
Motorvej. Den eneste rigtige løsning er at bygge en Hærvejsmotorvej, som kan aflaste Østjylland for trafik 
og skabe fornyet udvikling længere mod vest, herunder i Viborg. Lad os senest i 2013 få truffet en 
principbeslutning om Hærvejsmotorvejen, der er den bedste og korteste vej fra det meste af Jylland til 
Tyskland og resten af Europa. Vi noterer os, at Rød Blok med Socialistisk Folkeparti i spidsen absolut ikke vil 
have en Hærvejsmotorvej. Det er rart for vælgerne på Viborgegnen at vide, før krydset skal sættes den 15. 
september.   
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
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