Sønder Lem Vig – Flyndersø-områdets naturhistorie og
kulturlandskaber
Foredragsrække under Folkeuniversitetet.
Arrangør: Skive Kommune

Formål og hovedemner
Foredragsrækkens vigtigste formål er at præsentere forskellige ’fortællinger’ om området som
helhed med udgangspunkt i forskellige discipliner og faglige perspektiver. Området rummer en
særdeles interessant natur- og landskabshistorie med en række udviklingstræk typisk for
Midtjylland. Her tænkes bl.a. på en kompleks geologi knyttet til isranden, en rig natur- og
kulturhistorie knyttet til heden, næringsfattige søer, egekrat, strandengsarealer mv. samt en
landskabshistorie præget af hedeopdyrkning, land- og skovbrug. Området rummer en række
velafgrænsede landsbyer og fungerer som helhed som et attraktivt bosted med korte afstande til
såvel byen som værdifulde naturområder. Aktuelt udgør området omkring Flyndersø et vigtigt
rekreativ område for bl.a. Skives befolkning, ligesom området rummer store udviklingspotentialer
som rekreativt område for regionens beboere og turister. Landbruget og vilkårene for landbrugsdrift
varierer meget i området, der både rummer marginale og frugtbare jorder. Området er rig på skove
og naturområder.
Skive Kommune ønsker at se området i en helhed og – i samarbejde med lokale borgere – udvikle
områdets forskellige potentialer for land- og skovbrug, bosætning, turisme og friluftsliv samt natur
og landskab. Skive Kommune vil derfor under et af foredragene holde oplæg om det fremtidige
arbejde med området.
Foredragsrækken er målrettet borgere i lokalområdet og tilrettelægges således, at de enkelte
foredrag kan skabe bred interesse for områdets værdier og debat om fremtidige udviklingsretninger.
Foredragsrække indeholder også et oplæg ved Skive Kommune om deres planer for det videre
arbejde med området. Indleder og ordstyrer til alle foredrag: Lektor Lone Kristensen, Skov &
Landskab, Københavns Universitet.
Fokusområdet for foredragsrækken
og potentiale for udvikling i Skive
kommune. Den stiplede linje angiver
kommunegrænse til Holstebro og
Viborg kommuner

Program
Onsdag d. 11. januar kl. 19.00-21.00: Landbruget og landskabet
Professor Jørgen Primdahl, Skov & Landskab, Københavns Universitet. Med udgangspunkt i en
undersøgelse af samtlige landbrugs- og skovejendomme i området fortælles om det aktuelle
jordbrug i området. Centrale spørgsmål der belyses er: Hvordan ser landbruget ud og i hvilke
retninger udvikles det? Hvilke landskabsændringer foretager landmændene, og hvilke værdier
sætter de særlig pris på? Der lægges op til debat om områdets fremtidige udvikling med
udgangspunkt i værdier og i jordbrugernes egne planer.
Sted: Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus, Præstevejen 20, Rønbjerg, 7800 Skive
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.00-21.00: Naturen i landskabet
Seniorforsker Rita Buttenschøn, Skov & Landskab, Københavns Universitet. Naturen er en vigtig
ressource for os mennesker. Den giver oplevelser og gavner vores helbred. Vi skylder os selv og
vore efterkommere at passe på den. Vores natur er i høj grad et resultat af tidligere tiders
landbrugsdrift og spørgsmålet er, hvordan vi kan og skal vedligeholde vores natur, når dens værdi
ikke længere primært måles i forhold til den landbrugsmæssige betydning. Områdets rige natur er
en ressource ikke blot for lokalområdet, men for hele landet. Der lægges op til en debat om
naturværdierne og hvordan de kan forbedres og vedligeholdes.
Sted: Håsum Forsamlingshus, Landevejen 33 B, 7860 Spøttrup
Torsdag d. 26. januar kl. 19.00-21.00: Geologien og landskabet samt intro til forårets arbejde
med en strategi for området
Professor Henrik Vejre, Skov & Landskab, Københavns Universitet. Geologien er det fundament,
som landskabets forskellige anvendelser og dets samlede karakter hviler på. Geologien er
bestemmende for jordens frugtbarhed, og dermed for udbredelse af forskellige naturtyper, men også
for den anvendelse landmænd og skovejere gennem tiden har udviklet. Hele landskabets
fremtræden kan således i reglen forklares med geologiske forhold. Området har noget af det mest
komplicerede istidsgeologi i Danmark – og noget af det mest fascinerende.
Samme aften vil afdelingsleder Henrik Willadsen, Skive Kommune fortælle om forårets arbejde
med at udvikle en strategi for området sammen med områdets beboere
Sted: Hvidbjerg Skole, Holstebrovej 446, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup
Mandag d. 6. februar kl. 19.00-21.00: Landskabets kulturhistorie
Lektor Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet. Siden den
tidlige stenalder har mennesket sat sit præg på områdets landskaber. Her lægges vægt på de
hovedfortællinger fra historisk tid, som stadig er synlige i landskabet. Det drejer sig om de
middelalderlige landsbyer (med kirker), hovedgårdene og deres påvirkning af landskabet,
udskiftningen som betød nye livsvilkår og nye driftsmuligheder. I slutningen af 1800-tallet sætter
det industrielle samfund mere og mere sit præg på landskabet: bydannelse med stationsbyer
omkring jernbanerne, mere intensiv udnyttelse af landskabet (tørvegravning), frem mod vore dages
vægt på det mere rekreative landskab. På den måde afspejler samfundsudviklingen sig også i
landskabet.
Sted: Hostrup Hovedgård, Hostrupvej 42, Lem, 7860 Spøttrup
Tilmelding: Ikke nødvendig. Pris: Det er gratis at deltage i arrangementerne
For yderligere information kontakt Anders Storgaard Rask, Skive Kommune på mail:
asra@skivekommune.dk eller tlf: 9915 6334

