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PRESSEMEDDELELSE 
   
Kom med ud og oplev Lokalpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig 
 
Nogle få steder i Danmark findes de store Nationalparker – i Skive kommune arbejdes der i stedet på at etablere 
såkaldte Lokalparker. En Lokalpark er, i modsætning til en Nationalpark, fra starten funderet på brugere og 
beboeres ønsker til området. Siden 2011 man i Skive arbejdet med et planlægningsprojekt med  titlen ”Lokalpark 
Flyndersø - Sdr. Lem Vig”. Målet med projektet – som SET, sammen med Skive Kommunes afdeling ”Udvikling og 
strategisk planlægning”, er tovholder på - har været at lave sammenhængende planlægning i et landzoneområde, 
som rummer store natur- og kulturværdier. 
  
Naturvejleder Maria Birk Rask, SET, fortæller om området: -Lokalparken, som strækker sig fra Venø Bugt i vest 
indover Sdr. Lem Vig, Gammel Rønbjerg, Flyndersø til Karup Ådal i øst, er karakteriseret ved sine unikke natur- 
og landskabsværdier. Inden for strækningen findes der hele tre internationalt vigtige naturbeskyttelsesområder 
(kaldet Natura2000 habitatområder), nemlig Sdr. Lem Vig, Flyndersø og Karup Ådal foruden en stor andel af eng, 
hede, mose og plantage i de mellemliggende områder.  
     Lokalparken er også karakteriseret ved sin begrænsede bebyggelse - og i folkemunde kaldes den sydlige dele 
af området derfor ”det folketomme sogn”.  
-For Skive Kommune var det vigtigt, at områdets borgere i videst muligt omfang blev inddraget i processen helt fra 
starten, oplyser Maria Birk Rask, der uddyber: -Via flere individuelle udviklingsprojekter i samarbejde med bl.a. 
Friluftsrådet og KU Life, har borgerne, SET og den kommunale forvaltning arbejdet hen imod en strategi for 
Lokalpark Flyndersø-Sdr. Lem Vig. 
    Strategien skal naturligvis indeholde konkrete mål for områdets udvikling, I forbindelse med udarbejdelse af 
lokalparkstrategien, meldte interesserede borgere sig til tre arbejdsgrupper, som nu arbejder videre med at opnå 
strategiens mål – bl.a. i forhold til formidling. En del af dette arbejde sker i samarbejde med en 
konsulentvirksomhed med speciale i formidling og oplevelsesøkonomi, hvis opgave bliver at udarbejde et 
overordnet formidlingskoncept for Lokalpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig. 
    -Et vigtigt punkt er formidling af områdets natur- og landskabstyper samt de store og små lokale fortællinger om 
kulturhistorie, plante- og dyreliv, geologi og landskabelige udnyttelse, understreger naturvejlederen, der har været 
med fra Lokalparkens første spæde start.  
    Ud over de fysiske faciliteter som p-plads, rekreative faciliteter m.m., vil der i forbindelse med formidlingen blive 
lagt vægt på at tænke i alternative og interaktive formidlingsformer, som f.eks. Apps, QR koder, aktiv hjemmeside 
og argumented reality, hvor man fx kan se gamle billeder som et lag oven på virkeligheden. 
    Maria Birk Rask siger: -Gennem borgerinddragelsen fandt vi hurtigt ud af, at der findes en guldgrube af lokale 
kulturhistoriske fortællinger om bl.a. tørveproduktion, rakkere, studedrift og teglværk m.m.   
    Én af borgergruppernes ideer er at samle 400 små fortællinger, der skal formidles digitalt ude i naturen. 
Indsamlingen og nedskrivningen af alle disse fortællinger til digital formidling skal ske løbende via interviewes med 
lokale borgere og fagpersoner. Allerede i løbet af foråret og sommeren er der imidlertid planlagt en serie af 
guidede ture, så alle interesserede kan få ”den gode historie” med, når de oplever den smukke natur i Lokalpark 
Flyndersø – Sdr. Lem Vig. 
    -Turene tilbydes i samarbejde med bl.a. DOF, Muse®um Salling, Spøttrup Turistforening, Jensen og Sørensen 
Plantage, Bustrup Hovedgaard og lokale formidlere, fortæller naturvejleder Maria Birk Rask, der gør opmærksom 
på, at beskrivelsen af de enkelte ture i lokalparken bl.a. kan findes i folderen ”Ud i naturen” under overskriften 
”Lokalparktur” samt på www.visitskive.dk.  
-Kom og deltag i lokalparkturene – og oplev naturen og fuglelivet sammen med en erfaren guide, lyder 
opfordringen fra naturvejlederen.  
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Kontakt 
 
SET 
Maria Birk Rask, naturvejleder 
Tlf. 6178 0568 / mbr@skiveet.dk 
 
Foto: Længst mod øst i Lokalpark Flyndersøg-Sdr. Lem Vig ligger Besøgscenter Flyndersø Mølle. I udstillingen 
kan besøgende fordybe sig i viden om områdets storslåede natur og historie. 


