Referat af DIAPLAN-møde i Hostrup Hovedgård 26. april 2012
Dette møde handlede om at ”fremstille byggesten til procesgruppen”. Gruppen skal efter mødet
udarbejde et første udkast til den egentlige strategi for området omkring Flyndersø og Sønder Lem
Vig.
Da alle borgerne (21 i alt), eksperterne, Skive Kommunes medarbejdere og folkene fra Skov &
Landskab havde sat sig ned, fortalte Lone Søderkvist Kristensen om aftenens tema – udarbejdelse af
mulige strategier for området. Derefter gav Lone en kort introduktion til den strategiske proces og
forklarede, hvad en strategi indebærer: dels en vision, og dels nogle strategisk prioriterede projekter.
Lone fortalte forsamlingen om det udgangspunkt for visionerne, der allerede havde været i spil i den
indledende del af processen. Afgrænsningen af området lå således fast på forhånd, ligesom der også
forelå en formel projektbeskrivelse. Ligeledes havde der været en række af foredrag om egnen med
forskellige temaer, såsom geologi, natur, kulturhistorie og landbrug og en bustur rundt i området.
Pointerne fra foredragsrækken og de forskellige besøgte lokaliteter på busturen blev kort ridset op.
Dernæst fortalte Lone mere specifikt om aftenens opgaver: Denne aften skulle vi arbejder med
værdier, potentialer og visioner for området. Til de to første punkter havde Lone udarbejdet nogle
arbejdsspørgsmål for at kunne operationalisere begreberne. Til det sidste punkt var det derimod
tanken, at man skulle forholde sig til, hvordan man overordnet gerne så området om 20 år.
Herefter blev de 21 borgere fordelt ved tre borde således, at folk ikke kendte hinanden indgående på
forhånd. Ved hvert bord var desuden en referent fra enten kommunen eller Skov & Landskab.
Ved det fjerde bord i salen sad fire eksperter fra hvert sit forskningsområde, Rita Buttenschön,
Anne Tietjen, Per Stahlschmidt og Per Grau Møller.
Jørgen Primdahl introducerede ”mental mapping” som en måde at undersøge folks indre kort over
deres egne lokalområder. Han et eksempel på, hvordan hans eget ”indre kort” så ud dér, hvor han
boede. Derefter udarbejdede alle borgere ved de tre borde deres eget mentale kort og forklarede det,
på tur, til resten af bordet.
Da alle nu havde set de ting, som de andre i gruppen lagde vægt på i deres nærområde, havde alle
fire grupper gruppe (inklusiv ekspertgruppen) 25 minutter til at diskutere de største værdier i
området.

Værdier i området:
Gruppe 1 så disse værdier i området som de største:
• Det varierede landskab
• Det åbne landskab
• Vedligeholdelsen og pleje af området

• Kulturlandskabet
Desuden havde gruppe 1 brugt en del tid på at diskutere, hvem landskabet var for.
Gruppe 2 så disse værdier i området som de største:
• Den visuelle variation
• Kulturlandskabet med vigtige historier
• Ådalen
• Sønder Lem Vig
• Flyndersø
• De gamle spor i landskabet
Gruppe 2 havde desuden identificeret noget, som de anså som en ikke-værdi: Flyndersøs vandmiljø
og tilgroningen i området.
Gruppe 3 så disse værdier i området som de største:
• ”Det folketomme sogn” – Gammel Rønbjerg
• Variationen (vigtigt med landbruget i landskabet)
• Dyrelivet (fuglelivet, men også ”de firebenede”)
• Stilheden
• Historien (2. verdenskrig, rakkerne, formidlingen)
Ekspertgruppen så disse værdier i området som de største:
• ”Sønder Lem til Skive”-strækningens engstrøg
• Kulturhistorien i tørvegravningen og Rønbjerg (af gruppen benævnt ”trekantområdet”)
• Heden der er lille i skala med mange kær
Ekspertgruppen bemærkede desuden et stor potentiale i samarbejder med Holstebro og Viborg
kommuner om strandengene, Karup Ådal og hederne.
Da alle grupper havde fremlagt de vigtigste pointer fra deres diskussion af værdier, blev de af Lone
bedt om at diskutere de væsentligste potentialer i området.

Potentialer i området:
Gruppe 1 så disse potentialer i området som de væsentligste:
• Store græsningsarealer (flader, lysåbne enge og heder)
• Landskabsforbedring og –pleje – Landbruget har her i området særdeles god mulighed for at
virke i sammenspil med de landskabelige og naturmæssige interesser (bl.a. i Karup & Skive
Å-området)
• Fortællingerne / Historierne i området (Istiden, tørvene, rakkerne og geologien (med
brøndumformationen som lokal hemmelighed – ifølge Anna Tietjen er sådanne
hemmeligheder goder at have i et område, som har turisme-potentiale))
• Oplevelsespotentialer (cykel, gang eller i bil, alt afhængig af målgruppe og værdier)

Gruppe 2 så disse potentialer i området som de væsentligste:
• Energiproduktion (med biogas af gødning og græs – Skive Kommune som klimakommune)
• Skovrejsning (måske arrôndering af eksisterende skovområder, ikke i engene, gerne mellem
Rønbjerg og Hvidbjerg)
• Naturoplevelser (Udsigtsstriber i landskabet, så man kan se så langt øjet rækker)
• Undervisning i Kulturhistorien og Naturen (hvilket også ifølge gruppen vil give
bosætningsmuligheder i området)
• Jordfordeling (i ådalen, for at undgå tilgroning)
Gruppe 3 så disse potentialer i området som de væsentligste:
Gruppe 3 havde valgt en fælles overskrift for alle potentialerne: rekreative muligheder.
• Sammenhæng i stinettet
• Spang over ”Snævringen” (Fredningsnævnet skal ind over for at det kan lade sig gøre)
• Formidling på nye måder (Fast O-løbsposter, Geocaching, spil om historierne)
Ekspertgruppen så disse potentialer i området som de væsentligste:
• Ådalslandskabet som stort græsningslandskab (naturværdier styrkes, mulighed for
jordfordeling eller fælles andelsselskab)
• Formidling (Tørvegravningsindustrien som attraktion, overnatningsmuligheder,
cykelservicestation)
• Heden (pleje, stisystem, formidling)
• Godt med lokale hemmeligheder
Til sidst blev visionerne for området, det vil sige, hvordan det skal se ud om 20 år, diskuteret i hver
enkelt gruppe.

Visioner for området:
Gruppe 1 havde følgende visioner for området om 20 år:
• Gerne økologisk drevet
• Varieret, åbent landskab
• Balance ift. målgruppe (hunde, græssende og vilde dyr)
• Mere viden i og om landskabet
• Balance mellem natur og landbrug
• Renere vandmiljø
• Overgange ved barrierer i landskabet
Gruppe 2 havde følgende visioner for området om 20 år:
• Bevaring af den frie ådal afgræsset af specielle dyr
• Flere vådområder
• Karup Å genoprettet
• Nationalt naturområde (ekstensivt drevet)

•
•
•
•

Attraktivt at bo i og besøge
Besøgscenter i Ny Rønbjerg
Uden lysforurening og baggrundsstøj
Hvert år bliver stude (”Sallingstuden”) fra Spøttrup og resten af Salling drevet ned igennem
området til Hjerl Hede og Sevel for at blive slagtet på det lokale slagteri.

Gruppe 3 havde følgende visioner for området om 20 år:
• Landskabet bevaret som nu ved hjælp af tiltag
• Bedre dialog mellem landbrug og beboere / byboere
• Flere mennesker bruger landskabet rekreativt
Ekspertgruppen havde følgende visioner for området om 20 år:
• Synlige kvaliteter i landskabet med græssende dyr og nye beboere fra Skive by
• Mosaiklandskabet er blevet mere tilgængeligt
• Temaruter i landskabet
• Rekreative og visuelle kvaliteter fremhæves
Da alle visionerne var blevet forelagt de andre grupper og diskuteret takkede Lone for et godt møde
og rundede møde af ved at fortælle om de næste møder og procesgruppen.

