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Lok ale udviklingsprojek ter
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Følgende hæfte er en opsamling på de idéer, ønsker og mål der er for den fremtidige udvikling af
Lihme sogn. Skive kommunes afdeling for By- og
Landsbyudvikling har bistået med sparring, grafisk
bearbejdning mv., men de ønsker hæftet præsenterer, er alene udtryk for hvad der ønskes lokalt.
Under processen har By- og Landsbyudvikling samlet data og informationer mv. sammen som kan ses
i det tilhørende bilagshæfte.

BORGERNES DOKUMENT

Formålet med det lokale idékatalog er, at samle og
beskrive de ønsker man lokalt har til den fremtidige
udvikling af sognet. I samarbejde med afd. for Byog landsbyudvikling udvælger man lokalt i sognet
de punkter fra idékataloget, der vil være behov for
(og måske også et ønske om -) at få en politisk
behandling af. De forskellige punkter vil herefter
blive forelagt det politiske udvalg, som endeligt vedtager hvilke af de gældende plandokumenter, der
skal ændres for at imødekomme og optage de nye
ønsker.
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introduktion af sognet og byen
Indbyggertal 2009
• Skive Kommune: ca 48.300
• Lihme sogn: ca 800
• Lihme by: ca 320
• Befolkningsudvikling i byen:
mindre fald de sidste år

Hjemmeside
• www.lihmelandsby.dk
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Afstande til nærmeste større byer fra Lihme
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Å lbækvej

Lihme ligger i kommunes vestligste
del, ca. 20 km fra Skive. I byens
sydlige del findes den oprindelige
landsby med kirke og gårde omkring
et snoet vejforløb. Dette område er
karakteriseret ved en del høje træer
som giver bydelen et grønt præg. I
den nordlige del af byen, omkring
krydset ved Adelgade og KåsvejAmtsvejen, består Lihme mest af rødstenshuse fra andelstiden. Øst herfor
findes et mindre parcelhusområde,
som repræsenterer byens yngste
kvarter.
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Bycentrum

Amtsvejen

Parcelhuskvarter

Lihme fungerer primært som lokal
oplandsby for nærområdet, bosted for
beboere der arbejder i de nærmeste
større byer (pendlere) og ved at være
nærmeste handelsby for de mange
beboere samt gæster i de omkringliggende sommerhusområder og
campingpladsen. Lihme er præget af
nærheden til fjorden, den unikke natur
langs kysten, og de mange turister i
området
Inden for en afstand på 50 km kan der
fra Lihme by nås 5 større byer, herunder Skive, Nykøbing Mors, Viborg,
Holstebro og Struer. Der er således
et større arbejdsmarked inden for en
pendlingsafstand på under 1 time. Uddybende materiale om befolkningstal,
boligudvikling mv. i Lihme by og sogn
kan findes i bilag.

Lihme skole med
sportsplads
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Lihme kirke
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Lihme, 2010
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sociokulturelle aspekter
I Lihme er der mange foreninger, ca.
20 stk, som borgerne har mulighed
for at blive medlem af. Blandt andet
Lihme borgerforening, som har en
medlemstilslutning på ca. 70 % af
sognets husstande. Foreningen varetager forhold, der kan have betydning
for Lihme og nærområder, støttet
udvikling og sammenhold i områder
mellem beboer og foreningsliv samt
er overfor myndigheder og andre offentlige instanser et muligt koordinerende og samlende organ for Lihme
og nærområdet.
Borgerne i Lihme lokalsamfund har
mulighed for at gå ind på byens hjemmeside og finde informationer i kalenderen om aktiviteter i byen, blandt
andet møder i foreninger samt beskrivelser af aktiviteter. Hjemmesiden
drives og vedligeholdes af lokale.
Derudover udarbejder nogle beboere ca. 4 gange årligt ”Lihmebladet”.
Bladet har til formål, at medvirke til
at samle Lihme og give fastboende,
sommerhusfolk, turister, presse og
kommende Lihmeborgere/tilflyttere
mv. et billede af det liv, som leves i
sognet.
I Lihme er der både et aktivitetshus
og et forsamlingshus, der danner rammen for diverse sociale aktiviteter.
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Bosætning har været et meget diskuteret emne, herunder hvordan
området kan tiltrække nye tilflyttere.
Spørgsmålet stilles på baggrund af en
udvikling med et stagneret til vigende
befolkningstal med den konsekvens,
at området affolkes over tid samt at
demografien forflyttes mod en ældre
gennemsnitsalder. Det medfører bl.a.
for lokalsamfundet, at livet går i stå
og ikke udfolder sig med den mangfoldighed et samfund skal have for at
være godt at leve i. Mangfoldighed
er en af de værdier, der forbindes
med den udvikling, der ønskes for
området som helhed, og udviklingen
forbindes med tilførsel ny viden, af
nytænkning, nybyggeri, nye erhverv,
fx videnserhverv, med pendlere og
fjernarbejdspladser, med turisme,
med nye livsstile mv. Mangfoldigheden omfatter dog ikke kun alt det nye,
der kan forbindes med udvikling, men
inddrager også det, der hører både
til fortiden og til det særegne, fx det
gamle miljø af fiskerskure på stranden
og en mangfoldig sammensætning af
beboere i området.

formidlere/katalysatorer af kontakten
mellem de voksne. Det drejer sig
ikke kun om at holde liv i skolen for
skolens egen skyld, ikke kun om at
befolkningens sammensætning skal
være blandet, fordi det i sig selv skulle
være godt. Ikke kun om, at det er
godt for børn at vokse op på landet.
Børn har værdi for de voksne, fordi
de mødes og kommer i kontakt med
hinanden via børn. Børn er en vigtig
del af grundlaget for synliggørelsen
af de voksnes fælles interesser, for
sammenhold og for udfoldelsen af
åbenhed og gæstfrihed. Skolen får
derved en central plads, ud over at
være stedet for læring for børnene.
Skolen er samlingspunktet for lokalsamfundet, hvor man mødes til aktiviteter på tværs af alder. Tilflytningen af

Kontakten mellem de forskellige aldersgrupper og en daglig kontakt mellem lokale vægtes højt. Tilførslen af
unge familier betyder tilførsel af børn
og de har stor betydning for området
som helhed, fordi de fungerer som
Lihme forsamlingshus

nye beboere er ikke kun relevant for
Lihme by, men for området i det hele
taget. Der er plads, men naturen og
landskabet, herunder fjorden, er noget
meget nærværende og betydningsfuldt og opfattes som en del af det,
der er identitetsskabende. Det drejer sig derfor ikke kun om at bevare
skønne pletter, men også om at være
bevidst om den helhed, der er med til
at forme folk og dets fællesskab.
Landskabet og fjorden er en helhed
med store udsving, ”der er højt til
himlen”, og det har stor værdi at være
så tæt på naturens rytme og storhed.
Den store natur er måske – sammen
med den åbenhed, der ønskes i området – grundlaget for det billede af
rummelighed Lihme vil formidle til omverdenen, herunder potentielle tilflyttere. Natur og landskab, bosætning,
produktion og rekreation tænkes sammen i en større helhed, og rummeligheden er en af de værdier, der indgår
i bestræbelsen.
Mål og ønsker:
• Der ligger muligheder i at styrke
det gode forpligtende fællesskab,
som allerede findes. Der kunne
arbejdes på at synliggøre fællesskabet mere og på, at blive mere
bevidste om, at det er der, og
hvilken værdi det rummer. Denne
styrkelse kunne eksempelvis ske
ved at have fokus på sommer-

•

•

•

•

aktiviteter på havnen til både de
lokale og turister.
Der er over de sidste to år arrangere fællesspisning i vinterhalvåret for at skabe kontakt på tværs
af lokalsamfundet samt at integrere nytilflyttere. Det er ønsket at
dette tiltag fastholdes
Lihme Borgerforening justerede
vedtægterne i 2009, således at
foreningen nu har mulighed for
at være koordinerende og samlende for lokalområdets mange
foreninger. Der udestår dog fortsat en diskussion om hvorledes
der fremadrettet implementeres,
koordineres (paraplyorganisation). Nuværende metodik med
”Borgermøder”, med henblik på
i fællesskab at igangsætte ideer,
projekter og nye initiativer og diskutere diverse oplæg, har vist sig
som en god model for opnåelses
af gensidig accept og fremdrift i
de forskellige projekter.
Lihme Borgerforening har i foråret
2011 iværksat en koordination,
introduktion (velkomstpakke) og
velkomst for bedre at tage imod
og åbne op for tilflyttere
Til pleje af de ekstensive græsningsarealer vil græsning være
optimalt og muligheden for etablering af græsningslav kunne også
medvirke til at styrke fællesskabet
i landsbyen.

Lihme Bladet
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byen i dag
Lihme rummer flere boliger der er bevaringsværdige. Her kan fx nævnes
den gamle smedje og skole, samt
enkelte andelsbebyggelser med flot
murværk. Enkelte bygninger står i
dag tomme, hvoraf en enkelt er ved at
blive restaureret og en enkelt benyttes
til ferieudlejning.
Bebyggelsen langs med de gennemgående veje er som helhed bevaringsværdig, idet de består af usædvanligt velbevarede bygninger fra
andelstiden, der gør Lihme til en by
med en helt særegen identitet. Endvidere understøtter andelsbebyggelsen
via højde og tæthed vejrummet på
fornem vis. Lihme kirke er, bedømt ud
fra byggeteknikken, blandt en af de tre
ældste kirker i Jylland.
Energilandsby
Set i lyset af, at Skive kommune fik
tildelt titlen som Energiby i 2008, vil
Lihme gerne tilbyde sig som ”energilandsby”. I første omgang som et
pilotområde, hvor der kan eksperimenteres og udvikles nyt. Med Lihme
som pilotprojekt er der mulighed for at
knytte de enkeltstående lokale energiforanstaltninger til et større hele, som
sammentænker hele energiforsyningen i Lihme-området, med brug af alternative energiformer fx. geothermisk
varme. Et sådant projekt vil passe
8

Den gamle smedjen

De velbevarede andelshuse er meget karakteristiske for Lihme

Den gamle skole

Da Lihmes historie er en væsentlig
del af byens identitet er det vigtigt, at
tiltag sker med respekt for byens eksisterende kvaliteter, så byens historiske lag også i fremtiden bevares.
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Amtsvejen
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Bosætning
Der er gode perspektiver i at udbygge
boligmassen i Lihme og omegn – der
har i en årrække nærmest været
mangel på huse. Derfor skal der cirkulation i boligerne, hvis der skal flytte
flere borgere til. De sidste årtier er der
i gennemsnit blevet udbygget med 1
ny bolig pr. år. Skal der holdes gang
i byens udvikling er det vigtigt, at der
er ledige byggegrunde og behovet for
forskellige boligtyper skal herunder
imødekommes. Her tænkes specielt
på mulighed for opførelse af tæt-lav
byggeri, storparceller og jordbrugsparceller. Pt. er der 4 ledige parcelhusgrunde ved Rosenvej. For at frigøre
nogle af byens familievenlige boliger
skal der bygges attraktive ældreboliger i byens centrum ved Brugsen da
de eksisterende på Valmuevej ligger
gemt væk og dertil er meget små.
Boligmassen bør udbygges med
huse, finansieret ved forskellige modeller, hhv. boligforening, andelsboligforening samt egen privatbolig for
at have et variabelt udbud i pris og
ejerskabsform.

Å lbækvej

fint i Skive Kommunes fokusering på
energiområdet.

0

Bevaringsværdigt forløb, andelshuse

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdigt forløb, 70’er parceller

Tomme bygninger

Bevaringsværdigt forløb, den gamle landsby

Område med byggemodnede grunde (Rosenvej)

100 m
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Se kort nr. 3.

•

Adelgade i Lihme landsby som den fremstår i dag.

Adelgade i Lihme som den fremstår i dag
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For at give byen et mere frodigt
og hyggeligt udtryk, foreslås
det, at gøre byen mere grøn.
Der kan f.eks. plantes bytræer
i gadebilledet, ligesom grønne forhaver med fordel kunne
etableres foran mange af husene i Adelgade, der tegner byens
hovedstrøg.
Bosætning omkring Lihme
For at imødekomme ønsket om
flere boliger omkring Lihme,
er der foreslået huludfyldning
langs Sønderhede samt udlægning af naturgrunde syd for
Sønderhede tæt ved Gyldendal.
I Gyldendal er der foreslået udlagt udstykninger oven for den
gl. teglværksudgravning bag
Restaurant Gyldendal.
Se kort nr. 3.

Amtsvejen

Adelgade i Lihme landsby som den fremstår i dag.
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Give byen et mere frodigt og hyggeligt udtryk ved at gøre byen
mere grøn f.eks. ved at plante
bytræer i gadebilledet, ligesom
grønne forhaver med fordel kunne
etableres foran mange af husene
i Adelgade, der tegner byens hovedstrøg.
Samle mange af idéerne i forbindelse med en områdefornyelse
Færdiggøre stiforbindelse til
Vestsallingstien. Den allerede
etablerede sti langs landevejen
fra Lihme til Lem forlænges til det
nedlagte trinbræt ved Brodal, og
”kobles” på Vestsallingstien. Der
mangler ca. 800 m.
Etablere kombineredet natur- og
faunapassager samt sti for gående, motionerende og ridende fra
Lihme til Gyldendal Havn, Ålbæk
Strand (Campingpladsen) og Kås.
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Mål og ønsker
• Frigøre huse som er velegnede 		
til familier ved at bygge centralt 		
beliggende oldekolle, fx ved den 		
gamle smedje. Kan gøres 		
ved at etablere boligselskab, 		
socialt boligbyggeri eller lignende
• Undersøge muligheden for at 		
bygge og udlægge til 			
anderledes boliger, f.eks. med 		
fokus på fællesarealer/fællesskab,
natur eller økologi.
• Lihme som kommunalt 			
pilotområde ifht. energi
• Samarbejde med kommunen om 		
at byggemodne og realisere 		
resten af arealet ved Rosenvej, 		
så der skabes sammenhæng i 		
bebyggelsen.
• Ny lokalplan for boligområdet 		
For at der
give muliggør
byen et mere
frodigt
ved Rosenvej,
større
og hyggeligt udtryk, foreslås
byggegrunde.
det, at gøre byen mere grøn.
Der kan
plantes bytræer
• Ny udstykning
af f.eks.
udsigtsgrunde
		
i gadebilledet, ligesom grønnord for udlægningen
vedfordel
		
ne forhaver med
kunne
Rosenvej etableres
i form afforan
anpartsboliger
mange af husene i Adelgade, der
tegner byens
som fx Asgerbyggeriet
i Skive
hovedstrøg.
• Synliggøre det bynære landskab
Bosætning
omkring
Lihmetil
og aktivere
det mere
i forhold
For at imødekomme ønsket om
byen. Eksempelvis
områflere boligerønskes
omkring
Lihme,
det ved kirken
blive styrket,
og
er deratforeslået
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Sønderhede
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udområdet der går på tværs af byens
lægning af naturgrunde syd for
centrale kryds
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Gyldendal.
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Restaurant Gyldendal.
stisystemer.

Områder til
forskønnelse
Rosenvej
Områder til nye
boliger

Fokusområder for tiltag i Lihme

Fotomontage der viser Adelgade med vejbeplantning. Gaden får et hyggeligt og frodigt udtryk.

Fotomontage der viser Adfelgade med vejplantninger. Gaden får
Landskabsstrategi - Lihme
hyggeligt
og frodigt udtryk

48 et

Sognet i dag
Der lægges stor vægt på områdets
store naturskønhed og kystnære
beliggenhed. Der har været
arbejdet med, hvad der er specielt
for egnen, og hvad der ønskes
fremmet. Samtidig er man meget
opmærksom på, at byen har behov
for nye tilflyttere og gerne i form af
børnefamilier, så både institutioner,
skole, dagligvarebutikker, kulturhus,
foreninger mv. fortsat kan holdes i
live.
Sommerhuse
Vestsaling er et yndet feriemål for
mange danskere i sommerhalvåret.
Der ligger langs med sognets kyster
flere store sommerhusområder og en
velbesøgt campingplads.

Gyldendal
I dag er havnearealet meget åbent,
hvilket betyder, at den besøgende
ikke oplever Gyldendal som en
hyggelig lille intim havn, men
nærmere som et lidt forblæst
sted, hvor skalaforholdene ikke
stemmer.

Sommerhuse
Lihme

Campingplads

Gyldendal havn
Gyldendal havn, 2008
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Overvejelser omkring bosætning
Fra at have talt om flere forskellige
bosætningsformer på forskellige
placeringer i det åbne land, har bevidstheden om sikring af landskabsværdierne kombineret med ønsket
om minimalt forbrug af landbrugsjord
til boligudbygning ført til, at nye attraktive boliger i sognet primært skal
placeres ved Gyldendal Havn. Attraktionen af Gyldendal som boligområde
for især børnefamilier skal forstærkes
ved at gøre havnemiljøet mere attraktivt. Det overordnede mål med Gyldendal er derfor, at gøre rekreationen
og friluftslivet til en integreret del af
bosætningen. Derfor er det også vigtigt, at der i lokalplanen tages højde
for, at der ikke plantes hække eller
opsættes plankeværk mellem udstykningerne og havneområdet. De to ting
skal smelte sammen – man skal bo
på havnen!
Der er lavet at udviklingsprojekt for
havneområdet og det bagvedliggende
natur- og rekreative område. Projektet forventes at skabe et mere intimt
miljø i respekt for naturen, samtidig
med at der skabes mulighed for andre
aktiviteter tilknyttet kystfriluftslivet og
havnen. Herved sikres et lille levende
og hyggeligt havnemiljø samtidig med
at krat på de gamle udgravninger be-

vares, idet de virker skalaformidlende
mellem havn og skrænt. Samtidig har
krattet en høj biologisk værdi.
Ved lokalplan 128, er der tilført Gyldendalområdet 11 boliger, idet der er
udlagt attraktive natur- og udsigtsgrunde. 9 af grundede er bebygget
(juni 2011).
Lokalplan 128 og udviklingsprojektet
for havneområdet og det bagvedliggende natur- og rekreative område
skal ses som en integreret plan for
området.
Det er muligt at tilføre området yderligere omkring 8 helårsboliger, idet
disse foreslås etableret langs Vester
Hærup Strandvej med direkte udkørsel, som det allerede er tilfælde for 6
af de boliger, der er udlagt ved lokalplan 128.

•

•

Implementere ”Helhedsplanen for
Gyldendal Havn”, hvorunder området bag (nord for) Restauranten og
nord vest for boligområdet udlagt
ved lokalplan 128 udlægges som
natur- og rekreativt område.
Bevaring af krat på de gamle udgravninger og det bagvedliggende
terræn.

Lihme

For at imødekomme ønsket om flere
boliger omkring Lihme, er der foreslået huludfyldning langs Sønderhede.
Mål og Ønsker
• Udvide udstykning i jf. lokalplan
n.128 med omkring 8 (max) grunde langs Vester Hærup Strandvej,
med direkte udkørsel til vejen fra
respektive grunde
• Gøre rekreation og friluftsliv til integreret del af bosætning (fx lokalplanen for den nye udstykning)

Huludfyldning ved Sønderhede
Helhedplan for
Gyldendal
Ny udstykning ved
Gyldendal

Mål og ønsker for bosætning
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Bymidten er centreret omkring krydset
ved Adelgade og Kåsvej/Amtsvejen.
Her ligger størstedelen af byens offentlige service, detail og erhverv
placeret. Syd, vest og øst herfor ligger
byens primære boligområder der består af et miks af ældre gårde, andelsbyggeri og parcelhuse.

Bank og Lihme samlingen
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Skole og SFO
Toilet og busskur
Børnehave

Brugs
Maskinstation

Af offentlig service har byen en skole
fra børnehaveklasse til og med 6.
klasse, et forsamlingshus, toilet- og
busskursbygning, børnehave og SFO,
ugentlig biblioteksbus samt Lihme
kirke. Detail- og det private erhvervsliv
består bl.a. af Dagli´ Brugsen, en Lokalafdeling af Spar Salling (pengeinstitut), en frisør, et galleri, Lihmesamlingen og to – tre maskinstationer- og
entrepanørvirksomheder, fiskeforretning, murerfirma og tømrefirma.

Amtsvejen

Forsamlingshus
Frisør
Galleri
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Kirke
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Lihme havde tidligere både Slagter,
Bager, to Smedje- maskin- og VVS
forretninger, el-forretning, Tømrehandel, møbel- og snedkerforretning,
Købmand og Brugs mv. I dag er kun
Brugsen og fiskehandlen tilbage.
Tendensen med at butikker lukker er
ikke særegen for Lihme, men ses på
landsplan i de mindre byer i landdistrikterne. Byens udbud er på trods af
denne tendens stadig stort, når byens
størrelse tages i betragtning.

Å lbækvej

byens udbud

0

Bymidte

Offentlig service

Boliger

Erhverv og detail

100 m
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Den primære årsag til dette findes bl.a
i områdets mange sommergæster,
der har stor betydning for den årlige
omsætning i området, samt at de
fastboende er opmærksom på at
handle lokalt
Mål og ønsker
• Turisterne tilfører området god
omsætning, især i Dagli’ Brugsen.
Det kunne være en ide at blive
klogere på, hvad det præcist er,
der trækker turisterne til Lihme
området. Ønsker de fred, ro og
naturskønhed; eller aktiviteter?
• Aktiviteterne for turisterne kan
godt udbygges på en måde, der
ikke ændrer på de grundlæggende kvaliteter i området, og som de
lokale selv vil have glæde af.
Firmaet Capacent udarbejdede i 2008
en Landdistriktsundersøgelse, herunder potentialer for tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere. Undersøgelsen
blev blandt andet udarbejdet ud fra
interviews med lokale i Rønbjerg og
kan måske give inspiration til diskussion omkring hvordan der tiltrækkes
flere børnefamilier mv. til landsbymiljøerne.
Rapporten fra Capacent kan findes
på: http://www.landdistrikterne.dk/pdf/
capacent.pdf
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Detailhandel og erhverv i Lihme

landskabet - i og omkring byen
Lihme by er omringet af landbrugsjord
og der er således ingen bynære
landskaber. De åbne marker giver
dog mulighed for kig til fjorden mod
vest, til kirken mod sydøst, samt flotte
sigtelinier fra byens indfaldsveje til
det åbne land. Ved etablering af en
sti i kanten af byen vil der således
være mulighed for flere flotte udsigter
på turen. Manglende stiforbindelser
mellem byen og det omkringliggende
landskab gør det vanskeligt for
byens borgere at benytte landskabet
i sognet. Stiforbindelser ud i
landskabet fra byen samt bynære
landskaber står således højt på listen
over ønsker for byen.
Øst for kirken ligger Lihmes bypark,
der både indeholder et mindre
skovkrat og en sø. Området trænger
til oprydning, etablering af trampestier
og landskabspleje, herunder
udtynding i skovkrattet, for at det er
attraktivt.
Mål og ønsker
• Etablering af byskov
• Etablering af sti omkring byen
som er jævn, vedligeholdt og tilgængelig for alle.
• Etablering af rekreative naturstier
i landskabet, som kæder naturværdier, sommerhusområder og
landsby sammen.

Udsigt til fjorden

x
Udsigt til gravhøj

Udsigt til kirken og
rekreativt område

Eksisterende rekreativ sti

Sigtelinie

Ønske om bynær rekreativ sti

Ønske om bynær skov

x

Gravhøj

15

Landskabet i Vestsalling
I forbindelse med Plan09 blev der
udarbejdet en områdeanalyse for
blandt andet Lihme sogn. Siden
hen er analysen blevet revideret
og udført for hele Skive Kommue.
Analysens produkt består af en
afgrænsning og beskrivelse af i alt
331 landskabsområder, grupperet i 11
landskabstyper og 7 landskabsegne.
Materialet og uddybende beskrivelser
kan findes i den digitaliserede udgave
på skive.dk.

udfladede bakker sig med landbrug.
Egnen er præget af vestenvind, og
da jordbunden overvejende består
af sandjord, er der mange læhegn
og mindre nåletræsplantninger. Der
er en blanding af husmandssteder,
gårde ude af drift og gårde i drift
med industrialiseret kvæg- eller
svineavl. De talrige husmandssteder
er prægende for egnen. I hæftets
bilag findes beskrivelser af sognets ni
landskabstyper, der er underopdelt i
20 mindre områder.

Lihme Sogn består af ni
landskabstyper, der er underopdelt i
20 mindre områder.
Landskabsområderne er grupperet
efter deres hovedkarakter i 7
landskabsegne. Skive byområde
udgør en 8. ’egn’. Som grundkort er
anvendt et topografisk kort suppleret
med sorte, fuldt optrukne 2,5 m
terrænkurver. Kurvemønsteret er
forskelligt fra egn til egn.

Landskabet i Lihme sogn
Af karakteristika for landskabet i
Lihme sogn bør de smukke kystskrænter med mosaik af skov, overdrev og sommerhuse nævnes.

I Vestsalling veksler kysten mellem
klinter og fladstrand. Harre Vig
indeholder en rig formverden af odder,
halvøer, bugter og nor. En stor del af
kommunens sommerhuse ligger ved
Sallings vestkyst. Våde strøg af eng
og mose strækker sig fra kysten langt
ind i baglandet. Herimellem bølger
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Kås Hovedgaard

Lihme Sogns største naturkvaliteter
findes på den fredede halvø Kås.
Halvøen har gennem århundrede
tilhørt herregården Kås Hovedgård
og har med det snævre ejerforhold
og tilhørende stabile kulturpåvirkning
bevaret mange oprindelige elementer
i den vejrbidte natur.
Hovedbygningen på Kås er opført i
1636 og sidefløjen i 1791. Den ligger
på en forhøjning, omgivet af tørlagte
voldgrave. Den middelalderlige herregård, blev nedbrændt af Skipper

Kås fra luften

Clement under Grevens Fejde i 1534.
Den oprindelige gård lå øst for den
nuværende hovedbygning og var omkranset af stendiger, der løbende er
forsvundet. I dag kan man således
kun ane den sydlige af de to indtegnede stendiger i form af en række sten
der ligger i græsset og på smuk vis
vidner om dét der var engang.
Kås halvøen udgør et enestående
landskab med strandenge og græshede med 18 gravhøje samt en af landets meget få oprindelige naturskove.
Kås er beskyttet både nationalt og
internationalt og udlagt til beskyttelsesværdigt kulturmiljø med Kås hovedgård og forhistorisk gravplads som
kulturhistoriske interesserpunkter.
Landskabet i Lihme sogn har ændret
sig markant hvilket studier af historiske kort vidner om. Flere af områdets
beboere kan huske områder der
engang var dækket af hede, og flere
gravhøje der i dag er forsvundet.
Generelt kan man sige at landskabet i
sognet byder på meget i form af vekslende landskaber og kulturhistoriske
elementer. Her kan eksepelvis Vendal
høje nævnes hvorfra der er udsigt i en
180 graders vinkel til Sallingsund broen, Kås Hoved, Mors, Sydthy, Struer
og Oddersundbroen. For lokalt kendte

er der trods et svind i antallet af markveje, stier mv. stadig mulighed for
flere smukke ture rundt i landskabet,
men forbindelsen mellem de enkelte
ture mangler flere steder. Der er dog
blevet etableret naturstier, så det er
muligt at komme ud i landskabet, men
disse er især udlagt rundt om Kås.

Kås

Kystlandskabet med fjorden, de åbne
vidder samt naturen ved Kås Hoved
ses som områdets vigtigste ressource
i forhold til at tiltrække nye indbyggere. Det samme fokus har geograf
og kulturhistoriker Morten Stenak, der
i en historiske beskrivelse af sognet
skriver: ”Det varierede kystlandskab
omkring Kås og den visuelle kontakt til Limfjorden er karakteristisk
for store dele af caseområdet, hvor
sommerhusområderne på lange
strækninger ligger som en bræmme
mellem landbrugslandet og fjorden.
Kun kyststrækningen tilhørende Kås
hovedgård er friholdt”.
De rekreative aktiviteter i Lihme Sogn
er tæt knyttet til de samme værdier,
der har betydning for bosætningspotentialerne og turisterhvervet. Særligt
vægtes kysten, aktiviteterne og naturen ved Gyldendal og Ålbæk Strand
samt naturen på Kås Hoved højt.
Ved Campingpladsen foreslås det,
at skrænter friholdes for beplantning,

Eksistende sti

Ønske om grøn korridor/sti
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opsamling af lihmes mål og ønsker
Ønskerne i Lihme kan listes op ud fra
to forhold:
1. Mål og ønsker der kan udvikles og
udarbejdes nu
2. Mål og ønsker der kræver tilladelser, kommunale midler mv.
Mål og ønsker der kan udvikles og
udarbejdes nu
Blandt Lihmes mål og ønsker er en del
ikke-fysiske og kan udvikles og realiseres uden det er en forudsætning at
der findes midler. Disse omfatter:
• Videreudvikle den nyetablerede
velkomstpakker til tilflyttere
• Etablering af græsningslav
• Fastholde fællesspisning, som
gennem de sidste år har bundet
generationerne og beboerne i Lihme sammen
• Blive klogere på hvad der tiltrækker turister til området
• Friholde skrænter ved campingpladsen for beplantning.
Herudover er der ønsker der kræver
midler for at kunne realiseres. Disse
omfatter:
• Sommeraktiviteter på havnen for
lokale og turister
• Plante træer langs indfaldsvejene
i Lihme og gøre forhaverne grønnere
• Sti omkring Lihme by
• Rekreative naturstier fra Lihme og
ud til Gyldendal, Ålbæk Strand og
Kås Hoved
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•
•
•

Stier i landskabet til gående, cyklende og ridende
Forbinde eksisterende stier med
hinanden
Etablere en grøn korridor (der også
indeholder en sti) i sognets sydøstligste hjørne

Grønne strøg
Campingplads
Parcelkvarter
Gl. landsby
Andelsby
Ny byskov

Naturgrunde

Huludfyldning
Gyldendal
Sommerhusområder

Mål og ønsker der kræver
tilladelser, kommunale midler mv.
Blandt denne gruppering af mål og
ønsker er der projekter der kræver
kommunal støtte:
• Lihme by som kommunalt energiprojekt
• Byggemodne og udlægge resten
af Rosenvej
• Områdefornyelse - herunder omkring krydset og kirken
• Nye boliger ved Gyldendal Havn
(omkring 8 grunde (max) langs V.
Hærrup Strandvej)
• Frigøre familieboliger ved at bygge
ollekolle
Hertil kommer mål og ønsker der
kræver politisk behandling, eller behandling af myndigheder ud over Skive
kommune:
• Bygge/udlægge anderledes boligområder hvor fx fællesskab, økologi eller energi er i fokus)
• Udarbejde en ny lokalplan der
muliggør større byggegrunde ved
Rosenvej
• Huludfyldning langs Sønderhede
• Byskov ved Lihme

Lihme sogn med oversigt over Lihmes mål og ønsker

prioriteringsskema og tidsplan
Opstilling af projekterne arbejdsgruppen ønsker i Lihme og forslag til tidsplan primo 2011. Projekterne kan følges på Lihmes hjemmeside hvor der
løbende opdateres (lihmelandsby.dk)

Projektets forskellige faser:
Opstartsfase: nedsættelse af arbejdsgruppe(r)

Politisk behandling/ansøgning, godkendelser

Udarbejdelse af forslag/målsætning

Forundersøgelser (fx jordbundsforhold)

Snak med lodsejere

Realisering

Fondraising
2011/2012

2012/2013

2014/2015

2016/2017

2018/2019

Videreudvikle velkomstpakke til tilflyttere
Etablering af græsningslav
Større viden omkring hvad der tiltrækker turister
Friholde skrænter ved campingpladsen for beplantning
Sommeraktiviteter på havnen for lokale og turister
Træer langs indfaldsveje i Lihme og grønnere forhaver
Sti omkring lihme
Stier i landskabet til gående, cyklende og ridende
Forbinde eksisterende stier med hinanden
Etablere grøn(ne) korridor(er)
Rekreative naturstier fra Lihme og ud til Gyldendal,
Ålbæk og Kås
Ønsker der kræver tilladelser, kommunaler
midler mv.
Lihme by som kommunalt energiprojekt
Byggemodne og udlægge resten af Rosenvej
Ny lokalplan for Rosenvej for større byggegrunde
Bygge/udlægge anderledes boligområder
Huludfyldning langs Sønderhede
Områdefornyelse i Lihme
Nye boliger ved Gyldendal Havn
Bygge ’ollekolle’ centralt i Lihme
Byskov ved Lihme

19

