Opsamling fra workshop d. 16. april 2015
Gruppe 1 – Borsætning!
Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke
Nordfjends, samt at der skal satses på få, konkrete steder.
Gruppen har peget på udsigtsgrunde ved Hald samt bebyggelse tæt på skolen i Ørslevkloster. Det er
bebyggelser med fælleskabet i fokus og en variation af muligheder f.eks. ved både at have andel-, eje- og
lejeboliger. Tanken er, at det er børnefamilier, man vil tiltrække. Særligt tre områder for bebyggelse er
udpeget: ved Degnsgårde, Hald og mellem Lund og Bøstrup.
Gruppen illustrerede et forslag til bosætningsprincip, hvor der er storparceller og fælles grønt område i
midten:

Gruppe 2 – ’High end’
Gruppen prioriterede en udvikling af kvaliteten i Nordfjends: ’High end’ og luksus, som er deres vision for
området.
Dette kan f.eks. opnås ved lokalt producerede varer: vin, øl (Staarup Haandbryg), shelters med
rensdyrskind, overnatning på hovedgårde samt smage på landbruget. Gruppen mener, at det gerne må
være lidt dyrt, bare kvaliteten er i top (En perspektivering blandt andre borgere var til et Realdania projekt,

hvor besøgende kunne besøge et landbrug og få frisktappet mælk). Fortæl historierne om kvalitet fra
stederne.
Med ’high end’ og lækre attraktioner vil Nordfjends kunne tiltrække den veluddannede klasse.
Planlægningen skal også være med henblik på deres børn: sejl og surf mm. At der sker noget på Nordfjends.
Bosætning skal man satse på ved Hald og Virksund.
Her skal opmuntres til innovation: Rethink landskabet/landbruget/landsbyerne samt spisesteder,
forretningsmodeller, erhverv og attraktioner. Gentænk erhvervssamarbejder, hvor kvalitetserhverv
brandes/ synliggøres som en del af ’high-end’ strategien.
Gruppen satte fokus på 3 typer besøgende i naturen, fordi de mener, at der skal være plads til forskellige
behov og betragtninger: Naturelskeren, som passer på naturen og således kan færdes mange steder i
naturen uden af forstyrre. Naturbrugeren, som vader rundt og ikke ser, om han tramper på fugleæg eller
sjældne planter og således må færdes færre steder end naturelskeren. Naturbetragteren, som ser på
naturen fra bilen og dermed holder sig til vejene. Der skal derfor være nogle steder, hvor der sker mere og
andre steder, man beskytter og hvor der sjældent kommer folk. ’High-end’ turismen passer godt til den
tankegang for Nordfjends, hvor man ikke vil have folk i massevis og hele tiden, men alligevel gerne vil have,
at der sker noget.
Forskellige typer af stier er derfor ønsket og at stierne er udlagt, så man kan gå en runde er bedst. Det vil
være godt med en sti ved Lindbjerg, som der er udlagt i samarbejde med lodsejeren, så der sker en
’afkriminalisering’.
Gruppen havde desuden et ønske om et fugletårn ved Lykkedyb.

Gruppe 3 – Formidling!
Gruppen vision for Nordfjends var formidling, samt at få samlet de nordfjendske værdier og få dem
kortlagt.
Nordfjends har rigtig mange steder, som man kan benytte og f.eks. mange eksisterende stier og markveje,
man kan bruge til rekreativt brug. Når nuværende beboere i området mener, at der er godt på Nordfjends,
vil andre mene det samme. Derfor er strategien, at få samlet informationer om allerede eksisterende
forhold og få disse kortlagt og formidlet.
F.eks. nævnte gruppen borde-bænke-sæt til fri afbenyttelse, p-pladser, spisesteder, shelters, købmanden –
kunne man lave et samarbejde, så han sælger friske madpakker – evt. lavet af. Staarup Haandbryg og
transformatorstationerne er også udpeget af gruppen som værdifulde elementer i Nordfjends, som der
kunne være et potentiale i at dyrke mere. Gruppen mener, at aktiviteterne skal samles og eventuelt
samarbejde med hinanden, og der skal være aktiviteter for hele familien. Teletaxa nævnes: en mulighed for
billig brug af taxa, fordi busforbindelserne er så mangelfulde. Dette er en mulighed, som der skal skabes
større opmærksomhed omkring, så folk ikke er bange for at flytte til Nordfjends på grund af dårlige
busforbindelser.
Gruppen mener især, at QR-koder er vejen frem til formidling, hvilket også vil appellere til børnene i
familien. Dette kan underbygges med tavler og foldere ved p-pladser. Det er vigtigt, at der laves ordentlige
kort. Måske kunne man få skilte, der fortæller om området ved rastepladser langs Hobrovej, så folk der er
på gennemkørsel får indblik i området og fristes til besøg.
Gruppen understreger, at der allerede bliver passet godt på de nordfjendske værdier – at blive bedre til at
formidle Nordfjends er derfor et stort potentiale.

Gruppe 4 – Eget initiativ!
Gruppen har haft fokus på udvikling af en beboerforening, med formålet at holde Nordfjends beboet
gennem nudging. Gruppens vision er, at holde Nordfjends beboet.
Der var inspiration fra oplægsholderen Jørgen Møller fra Aalborg Universitet og hans oplæg om vinder- og
taberlandsbyer. Heraf udspringer tanken om, at borgerne på Nordfjends selv må tage initiativ og gerne
økonomisk.
Beboerforeningen vil bl.a. sørge for, at ledige boliger forbliver i en så attraktiv stand som muligt. Gruppen
foreslår en lokal kreditforening og investeringsfirma. Dette vil skabe en økonomisk opbakning til at
investere i Nordfjends: frugt og grønt af høj kvalitet til Michelin-restauranter, lokalt brødbageri, Nordfjends’
Whisky Distillery, omdanne nedlagte landbrug til små kvalitetserhverv.
Gruppen understreger nogle af Nordfjends’ geografiske fordele: det nærmeste man kommer på motorvejen
i Skive Kommune, tæt på større byer bl.a. Århus. Samtidig står området overfor en stor udfordring, da de
store befolkningsårgange efterlader tomme huse i lokalsamfundet. Derfor skal man ind og have fat i de
unge, men færre folkerige årgange og gøre de tomme huse attraktive for disse.
Nordfjends er desuden et landskab med mangfoldige naturoplevelser – og kan en jordfordeling sørge for at
landmanden bor i midten af sin jord, vil hans transport minimeres og CO2-udslip mindskes. Gruppen
fremhæver vigtigheden af førstehåndsindtryk: landsbysamfundets nærhed, områderne og husene for
enden af vejen, at bo i nærheden af fjorden – der kræves at beboerne vil deres byer og vil deres huse. For

at styrke Nordfjends giver gruppen udtryk for, at en genetablering af andelsforeninger kan have en
afgørende betydning.

Gruppe 5 – Styrkelse af eksisterende forhold
Gruppen tog udgangspunkt i beskyttelse af den gode stil i Nordfjends. At der skal satses på de eksisterende,
faste beboelser og byer.
Den eksisterende, gode bebyggelse skal blive stående og videreført. Der blev foreslået en
arkitektbistand/fonde/støtte fra kommunen som en støtte til unge mennesker, som ikke kan få lån i
kreditforeninger. Hjælpen gives til smagsfuld renovering af ældre huse/ejendomme, og til at sikre de få
gode busforbindelser og bevaring af teletaxa, når bussen ikke kører – der var desuden ønske om, at
teletaxaerne bliver synliggjort mere, både for beboere og tilflyttere.
Gruppen havde desuden et ønske om flere cykelstier langs landevejene, så det vil blive mindre farligt for
cyklister i alle aldre.
Det er vigtigt at dyrke kvaliteten for naturområder. Herunder blev det foreslået at samle ét stort
græsningslaug med køer eller får langs med kysten, en såkaldt ’ko-park’. De afgræssende køer ville være
kvalitetskød, der kan sælges og være et mini erhverv på stedet. Ideen er, at dyreholdsgræsningen både er
et mini erhverv, en branding af ’idylsamfundet’ og samtidig en sikring af en god natur. I denne stil vil man
også styrke gårdbutikker og egen produktioner.
Det er godt, at transformatortårnene udnyttes til oplevelser og i samme ånd kan de eksisterende
pumpehuse anvendes som udkigstårne, samt give læ for blæsevejr. Der er udpeget pumpehusene i Stårup,
ved Bådsgård Vig og Lykkedyb.

Plenum debat om de forskellige forslag
Der er enighed om, at forslagene ikke er modstridende, men mange gange bygger på de sammen tanker –
med forskelligt fokus.
Der er generelt mange tanker omkring fællesskab og ’kvalitetsliv’, herunder mere tid til familien og naturen.
Om den generelle bosætningsudvikling, er der tanker om, at det er attraktivt med store grunde. Større
grunde kan komme på tale både gennem udstykning, men også hvis nogle huse nedrives. Tidligere lå
husene mere spredt, og det er generelt ikke skræmmende, at der igen kan komme mere luft mellem
husene.
Afstemning om vinderforslag
Flertallet stemte på Gruppe 4 med forslaget om at gå sammen og dyrke borger initiativet på Nordfjends,
samt satse på en lokal beboerforening.
Alle tilstedeværende havde 2 stemmer, som der kunne sættes på enten 1 projekt eller 2 forskellige. Dog
kunne man ikke stemme på ens eget gruppeforslag.

