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Torsdag aften lød startskuddet til udviklingen af Nordfjends med projektet »Liv og Limfjordslandskab i
Nordfjends«.
Det skete med et borgermøde og et foredrag i Hald Forsamlingshus, hvor godt 80 mennesker var mødt
op.
Det overordnede tema for det første møde var landbruget, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til
udnyttelse af marker og skovarealer.
Der blev i den anledning holdt et foredrag ved Jørgen Primdahl og David Qvist Pears, der begge kommer
fra Københavns Universitet.
- Det var på et forholdsvist overordnet plan, at der blev snakket om, hvad der er muligt. Og det var
primært lodsejere, der stillede spørgsmål i debatten. En enkelt var bekymret for, om der nu skal til at gå
folk på hans marker. Men det vigtige er, at de lokale beboere ikke læner sig tilbage, men deltager i
debatten og ytrer sig, så vi sammen kan tage et skridt i den rigtige retning, siger formanden for Hald
Borgerforening, Olav Nørgaard.
Det er fleres ønske, at der skal være flere stisystemer i Nordfjends. Og det er foredragsholdernes klare
indtryk, at stisystemer er en win-win situation, så man kan regulere naturen ved at styre, hvor folk går
hen. På den måde vader folk ikke rundt på alle mulige områder.
Der er planlagt tre yderligere møder i løbet af marts. Næste gang er den 11. marts på Staarup
Hovedgaard, hvor snakken vil handle om landsbyer og det sociale liv.
- Der forventer jeg, at de forskellige landsbyer i Nordfjends skal byde ind med, hvordan de hver især
tænker, at deres område kan bidrage til udviklingen. Det er ikke nok, at det bare er enkelte byer, hvis
Nordfjends som sted skal udvikle sig sammen, siger Olav Nørgaard.
Der vil i marts også blive holdt møder i Virksund og i Ørslevkloster.

