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 ” Det er afgørende, at arbejdet bliver forankret lokalt. Derfor skal der samarbejdes 
med lokale.

Anders Storgaard Rask, Skive Kommunes afdeling for udvikling og strategisk planlægning

I løbet af de kommende fire 
år vil forskere se nærmere 
på, hvordan man bedst frem-
mer og udnytter de natur-
ressourcer, Nordfjends har.

Det skyldes, at Skive 
Kommune i lighed med 10 
andre kommuner er kom-
met med i et projekt, der 
skal fokusere på fremtidens 
landskaber.

Hvordan får man plads 
til både effektivt landbrug 
og til et harmonisk natur- 
og rekreationslandskab, der 
er attraktivt at bo i og be-
søge? Det landsdækkende 
forskningsprogram skal i 
løbet af de næste fire år for-
bedre landskabsplanlæg-
ningen i Danmark. Der er 
sammenlagt afsat lidt over 
12 millioner kroner til pro-
grammet. København Uni-
versitet, Aalborg Universi-
tet Syddansk Universitet, 
Arkitektskolen i Aarhus, Vi-
denscenteret for Landbrug 
og Friluftsrådet deltager 
foruden de 11 kommuner og 
Danmarks Jærgerforbund.

- Vi håber på afkast på 
flere områder. Vi vil få en 

masse viden om erfaring 
om, hvordan vi kan gøre et 
område mere attraktivt ud 
fra det natur- og landbrugs-
mæssige ressourcer, et om-
råde har. Det er afgørende, 
at arbejdet bliver forankret 
lokalt. Derfor skal der sam-
arbejdes med lokale, oply-
ser Anders Storgaard Rask, 
Skive Kommunes afdeling 
for udvikling og strategisk 
planlægning.

Skive Kommune har ud-
lagt hele Nordfjends til 
særligt beskyttelsesområ-
de. Det skyldes især de vel-
bevarede herregårdsland-
skaber og den vindmølle-fri 
natur i området. Limfjorden 
omkring Nordfjends med-
virker til oplevelsen af et af-
vekslende landskab. Og det 
har borgere i Nordfjends 
sammen med Skive Kom-
mune arbejdet et par år på 
at fremme. Der er blandt 
andet blevet anlagt nogle 
stier, som giver beboere og 
turister lettere adgang til 
Nordfjends’ natur. Initiati-
vet til stier og andet kom-
mer fra lokale. 

Mange cykelryttere, ri-
dende, løbere og vandrere 
bruger Nordfjends natur. 
Desuden har området man-
ge tilbagevendende besø-
gende (sommerhusområder, 
campingpladser, refugium, 
kursuscenter og lignende), 
som efterlyser muligheder 
for at kunne bruge land-
skabet samt mulighed for 
at kunne orientere sig om 
tilbud og faciliteter tilknyt-
tet landskabet og naturen 
og om området og dets mu-
ligheder.

De nye stier er blevet 
tilsluttet eksisterende sti-
er, så Nordfjends har fået 
et sammenhængende sti-
system. Formidlingen skal 
skærpes gennem skilte 
ved stierne og internet-in-
formation om Nordfjends. 
Indvielse af det nye vil fin-
de sted, når man er helt 
færdig med det, der blev 
sat i værk sidste år, og som 
der nu skal bygges videre 
på.
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