
Vær med til at udvikle Nordfjends 
-  Nordfjends-projekt skydes igang med foredragsrække og borgermøde 
 
 
Hvordan sikrer vi Nordfjends et værdifuldt landskab, rigt på natur og oplevelser, attraktivt at bo i og med 
mulighed for et effektivt produktionslandskab? 
 
Dette store og vigtige spørgsmål vil Skive Kommune søge at afdække i et tæt samarbejde med lokale 
beboere i Nordfjends. Projektet indledes til marts med et borgermøde og en foredragsrække om landskab 
og kultur i Nordfjends. Lokale og udefrakommende fagfolk og forskere vil her levere input, der kan sætte 
gang i debatten om Nordfjends fremtid.  
Foredragene, der er arrangeret i samarbejde med Skive Folkeuniversitet, er gratis, og alle er velkomne. 
 
Efter den indledende debat er det planen, at interesserede borgere kan indgå i grupper, som skal arbejde 
med hver deres udviklingsområde. Arbejdsgruppernes omdrejningspunkt er at undersøge, hvordan man 
på den ene side kan beskytte og på den anden side benytte områdets kvaliteter. 
Skive Kommune ønsker, at projektet b.la. munder ud i en helhedsplan og strategi for det åbne land og 
landsbyerne i Nordfjends. 
 
Projektet ”Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends” er Skive Kommunes konkrete projekt under det 
landsdækkende forskningsprogram ”Fremtidens landskaber” fra Københavns Universitet.  
At det lige blev Nordfjends, der er centrum for projektet, er ikke tilfældigt. Projektet opstod i forlængelse 
af et udtalt ønske fra en gruppe Hald-beboere om en visionær planlægning for et samlet Nordfjends. Så 
valget af projektområde var oplagt, da Skive som en af 13 kommuner blev tilbudt at deltage i 
forskningsprogrammet, som løber fra 2013-2017.  
 
Forud for Skive Kommunes projekt har Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, i efteråret 2014 foretaget en landbrugsundersøgelse, som belyste de Nordfjendske 
perspektiver for landmændene og interessen for jordfordeling. 
  
Den 5. marts 2015 kl. 19.00 er der opstartsmøde for projektet i Hald Forsamlingshus, hvorefter første 
foredrag i rækken vil blive afholdt. 
 
 
Oplægsrækken er som følgende: 
 

• Offentligt møde og 1. foredragsaften, 5. marts 2015. 
Offentligt møde: Introduktion til Skive Kommunes projekt om fremtidens landskaber i 
Nordfjends-området ved de kommunale byplanlæggere Line Byskov og Mia Sabine Berle. 
Foredrag: ’Landbrug og Landskab’ ved Jørgen Primdahl, KU, og David Qvist Pears, KU.  

Sted: Hald Forsamlingshus kl. 19.00. Gratis entré. 
 

• 2. foredrag: ’Landsbyer, bygnings- og bebyggelseskultur’, 11. marts 2015  
ved Jørgen Møller, AAU, og Jens Eskildsen, Skive Kommune.  

Sted: Riddersalen på Staarup Hovedgaard kl. 19.00. Gratis entré. 
 

• 3. foredrag: ’Naturen i landskabet’, 16. marts 2015  
ved Rita Buttenschøn, KU.  

Sted: Virksund sejlklubs klubhus kl. 19.00. Gratis entré. 
 

• 4. foredrag: ’Kulturhistorie og kulturmiljø’, 26. marts 2015  
ved Per Grau Møller, Syddansk Universitet.  

Sted: Sognegården i Ørslev Kloster kl. 19.00. Gratis entré. 
 
Se nærmere program og læs mere om projektet på www.skive.dk/Nordfjends  
 
 
 

www.skive.dk/Nordfjends


Kontakt og yderligere information: 
 
Line Byskov, kommuneplanlægger, Teknisk forvaltning, Skive Kommune 
Telefon: 9915 3679, mail: libs@skivekommune.dk  
 
Mia Sabine Berle, byplanlægger og planlægger for det åbne land, Teknisk forvaltning, Skive Kommune 
Telefon: 9915 6303, mail: msbe@skivekommune.dk  
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