Visionen (landskabsstrategi) for Nordfjends
Visionen for Nordfjends består af 3 dimensioner:
Vision/ landskabsstrategi:
1. Vision og mål, der er ejerskab til – både i lokalmiljø og kommune
2. En helhedsplan, der viser særlige indsatsområder
3. Flere strategiske projekter
De 3 dimensioner hænger indbyrdes sammen og alle dimensioner kan udspringe af både borgernes eller
kommunens interesser. Det centrale er, at der er taget ejerskab til aspekterne fra alle parter/aktører.
Visionen for Nordfjends skal bruges som en ramme for løbende initiativer og beslutninger – både i relation
til kommuneplanarbejdet, landsbyplaner, naturforvaltning, turismepolitik mv.
Vision og mål, der er ejerskab til
Dette er visioner og mål, som skal udarbejdes i fællesskab mellem kommune og lokale stemmer og kræfter.
Det kan være interesser og hensyn, som man ønsker, der skal indarbejdes i visionen for Nordfjends.
Eksempelvis kunne man fastsætte mål for Nordfjends, som stedet hvor der er udviklingsmuligheder for
erhvervslandbruget (landbrug, turisme mv.), gode vilkår for friluftsliv, attraktive muligheder for ny
bosætning og hvor hensynet til natur og landskab er sikret.
En helhedsplan
Er en plan, der viser de overordnede indsatsområder på et kort for hele Nordfjends. Da fokus er på hele
Nordfjends samlet, er det ikke muligt at tegne alle mål og delprojekter ind, dels fordi mange projekter ikke
er afgjorte endnu, dels fordi visse mål ikke kan tegnes ind på et kort.
F.eks. er interesser for erhvervslandbruget ikke indtegnet, fordi disse handler mere om generelle hensyn
end om konkrete delområder. Højt på landbrugets liste over interesser er infrastrukturforhold (f.eks. kørsel
mellem marker og gennem landsbyer), interesser der først kan løses gennem konkretiseret steds- og
interessearbejde og f.eks. gennem en jordfordeling.
De indtegnede strategiske projekter og udpegninger omfatter derfor ikke alle overordnede mål og visioner
for Nordfjends.
Udkastet til helhedsplan pr. 3. september 2015 er beskrevet længere nede i dokumentet.
Strategiske projekter
Strategiske projekter er betegnelsen for alle de delprojekter, der ligger under det overordnede projekt af
”Liv og Limfjordlandskab i Nordfjends” / ”Fremtidens Landskaber”. F.eks. er projektet med at få etableret
en fjordsti langs Limfjordskysten et strategisk projekt, fordi det både er et selvstændigt projekt og en del af
”Liv og Limfjordlandskab i Nordfjends”.
De strategiske projekter er oftest borgerdrevet med kommunen som overordnet koordinator. Det er dog
nu i forbindelse med projektet ”Liv og Limfjordlandskab i Nordfjends”, at kommunen har fokus på
Nordfjends og det er derfor en god ide, at få indarbejdet enkelte strategiske projekter i det store projekt på
nuværende tidspunkt.
Forklaring af helhedsplanen
Det viste kort er et udkast, der viser sammenhænge og fokusområder for natur- og landskabsmæssige
sammenhænge og fokusområder, et såkaldt ”landskabsbånd” baseret på resultater fra borgermøder i
foråret 2015, lodsejerundersøgelser i efteråret 2014 og kommuneplanmæssige hensyn.

Kortet vil blive revideret efter input fra borgere og vil blive brugt i forbindelse med udviklingen af
landskabsstrategien og visionerne for Nordfjends og dele af dette vil indgå i kommende kommuneplan
2016-2028.
Kortet vil ingen konsekvenser have for den enkelte jord- og lodsejer, da alt i dette projekt foregår på frivillig
basis og ingen vil blive tvungen til at afgive jord eller få pålagt aktiviteter, som der ikke er ønske om. Kortet
skal derfor ikke læses som noget, der kan begrænse den enkelte lodsejer. I stedet skal udpegningerne ses,
som de områder, hvor der i særlig grad har været ideer til indsatser mht. friluftsliv, natur og landskab.
Kortet kan blive ændret, da intet er fastlagt endnu.
Indtil videre er der på det overordnede planlægningsmæssige niveau dette udkast til natur- og
landskabsmæssige sammenhænge og fokusområder:
- Kortlægge, synliggøre og formidle eksisterende og attraktive forhold i området.
- Fjordstien, der skal være en sti- og cykelforbindelse, der går langs Limfjordens kystlandskaber. Stien
er i dette forslag udlagt i tilknytning til eksisterende stier, så der dannes sammenhæng.
- Landskabsbåndet er tænkt som et bånd af forskellige naturarealer, der kan bestå af skovområder
og lysåben natur. De enkelte dele af båndet består især af ikke-dyrkede eller ekstensivt dyrkede
arealer og målet for fremtiden vil være at øge naturværdier og herligheder i båndet gennem
forskellige (frivillige) indsatser med hensyn til naturpleje, omlægninger, sikring af udsigter mv.
Landskabsbåndet vil også fremme rekreative forbindelser gennem stiforbindelser og båndet kan på
den måde forbinde de fleste byer på Nordfjends.
- Styrke bosætningspotentialet i de største byer og byer med særlig attraktion via en gennemgang af
eksisterende og fremtidigt grundlag for mulige byggegrunde til helårsbeboelse.

