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Skive Kommune er nået langt med etab-
leringen af Naturpark Flyndersø-Sønder 
Lem Vig. 

Et stort og delvist sammenhængende stisystem 
med mange indgangssteder giver allerede nu 
mulighed for at tage på spændende ture med 
familien, venner eller alene. Man kan vælge 
mange måder at komme rundt i området: Van-
dre, løbe, ride eller cykle. 
Den vilde natur giver desuden rig mulighed for 
at se sjældne planter. 
Man kan også vælge at sidde stille og betragte 
fugle som havørne, fiskeørne, isfugle og fiske-

hejrer. Eller høre rørdrummens markante lyd. 
Eller se flokke af stære danne sort sol i mørk-
ningen. Eller iagttage ænder, gæs og svaner, alt 
imens man nyder det særprægede istidsland-
skab. 

DANSK FRILUFTRÅD CERTIFICERER 
NATURPARKER
En naturpark er et område, hvor pleje, beskyt-
telse og benyttelse af naturen kombineres, så 
der er til både natur og mennesker, fordi benyt-
telsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdi-
fulde landskaber og naturområder bevares. 

Et bærende element for etableringen af en na-
turpark er borgerinddragelse og frivillighed. 

Inddragelse af borgere, lodsejere, frivillige for-
eninger m.fl. foretages før, under og efter etab-
leringen af en naturpark. Det skaber derved 
forståelse, accept, ejerskab og et medansvar 
blandt de involverede.

En godkendelse som naturpark gælder for en 
periode på fem år. Herefter skal der foretages 
en ny certificering. Der er på den måde skabt 
mulighed, for at lodsejere kan trække sig ud af 
naturparken.

For at opnå Friluftsrådets certificering som na-
turpark under mærkeordningen Danske Natur-
parker, skal ti kriterier være opfyldt (se fakta-
boksen på side 80).

Certificering skal ses som et vigtigt kvalitets-
stempel for større, sammenhængende natur-
områder, hvor der bevares og udvikles natur i 

FLYNDERSØ- 
SØNDER LEM VIG

En naturperle af format i Skive Kommune,  
som siden 2018 har haft status som pilotnaturpark.
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Stierne skaber mulighed for at komme tæt på naturen.
Stierne, afmærkningen og de områder, der indgår i naturparken, 
aftales med lodsejerne, hvor princippet er frivillighed.
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samspil med friluftsliv og lokal identitet. 
Man ønsker en langsigtet planlægning for ud-
vikling af natur, kultur og friluftsliv sammen 
med en landdistriktsudvikling, så udviklingen 
sker til gavn for bosætning, turisme og øvrige 
erhverv i projektområdet.

Hvis en kommune ønsker mere tid til realise-
ring af en naturpark, kan projektet få status i 
fem år som pilotnaturpark. Den mulighed har 
Skive Kommune benyttet for projektet Flyn-
dersø-Sønder Lem Vig. 
Fordelene ved at opnå status som enten pi-
lotnaturpark eller Dansk Naturpark er, at det 
er nemmere at tiltrække midler fra offentlige 
puljer, fonde og private donorer. Derudover er 
der også en væsentlig positiv sideeffekt for de 
omkringliggende landsbysamfund, hvis de sø-
ger udviklingsmidler til deres respektive sam-
fund. 

Projektet Naturpark Flyndersø-Sønder Lem 
Vig opnåede status som Pilotnaturpark i 2018, 
og Skive Kommune har nu perioden til at få de 
sidste forhold på plads, så der kan gennemfø-
res en endelig certificering.

Pilotnaturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig
Naturparkens projektområde strækker sig fra 
Karup/Skive Ådal i øst over Flyndersø og Søn-
der Lem Vig til Venø Bugt i vest. 
Mod syd danner kommunegrænsen til Holste-
bro Kommune afgrænsningen langs sydsiden 
af Sønder Lem Vig og midt gennem Flyndersø 
ved Snævringen.

Området dækker omkring 70 km2 og bliver 
ofte kaldt  ”det mennesketomme sogn”, da der 

Flyndersø er Danmarks største 
hedesø og dannet af ”dødis”.
FOTO: SKIVE KOMMUNE
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kun bor omkring 2.100 personer i området 
med 160 landbrugs- og skovejendomme. 
I randområderne op til projektområdet lig-
ger en række mindre landsbysamfund som 
Rønbjerg, Hvidbjerg, Rettrup, Håsum, Lem og 
sommerhusområderne ved Hostrup.

Projektområdet indeholder en vild og varieret 
natur med morænelandskaber, hede, ådale, 
smeltevandstunneler, dødishuller, eng, mose, 
fjord og strand. Et område, der i den grad er 
dannet og formet af den sidste istids spor. Sto-
re dele af området er allerede i dag beskyttet 
som Natura 2000-habitatsområde.

ISTIDENS SPOR
For ca. 12.000 år siden standsede gletsjerne 
deres fremdrift ved Sønder Lem Vig. Deres 
afsmeltning gav landskabet den helt særlig ka-
rakter, som vi kan se i dag. 
Salling var dækket af et tykt lag is, som inde-
holdt frugtbare sedimenter. Når de blev aflej-
ret, skabte de Sallings frugtbare agerjord med 
et tykt muldlag og leret undergrund. 

Grænsen mellem det isdækkede og det åbne 

land er meget skarp og ses tydeligt i dag, når 
man kører fra Skive til Vestsalling. På højre side 
af vejen ser man op i det frugtbare Salling. På 
venstre side ser man ned over de flade og ofte 
vandlidende engstrækninger, der er dannet af 
smeltevandets aflejringer af grus og sand. Om-
rådet er en væsentlig del af naturparken. 

I efteristidens Flyndersø-område lå store ef-
terladte isklumper kaldet dødis. De blev dæk-
ket af sand fra smeltevandet. Efter lang tid 
smeltede isklumperne, og dødishullerne blev 
oftest til søer.

FRILUFTSRÅDETS MÆRKNINGSORDNINGS TI KRITERIER  
FOR DANSKE NATURPARKER: 

1. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet natur. 
2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning.
3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder.
4. Naturparken skal have et naturparkråd.
5. Den nødvendige økonomi til drift, udvikling og realisering af naturparken skal tilvejebringes.  
6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil.
7. Naturparken skal forankres lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere.
8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende.
9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet.

10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan, som er politisk vedtaget.

Rørhøg
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NATURPARKENS POTENTIALER
I naturparkområdet findes store naturrigdom-
me. Der kan opregnes ti forskellige naturty-
per, som skaber grundlag for det rige og vidt 
forskellige plante- og dyreliv. 

Flyndersø er Danmarks største hedesø, som 
er omgivet af nogle af Danmarks største sam-
menhængende indlandsheder med bl.a. Hjelm 
Hede og Hjerl Hede, ligesom der findes flere 
højmoser i området. 

Sønder Lem Vig-området rummer artsrige 
naturtyper med strandeng og rigkær og hæn-
ger sammen med Håsum enge, der er ken-
detegnet ved vidtstrakte engområder og rør-
skove. 
I Skive Ådal og langs Karup Å findes kilde-
væld, overdrev og hedeområder. 

Områderne Sønder Lem Vig, Flyndersø, 
Skive Ådal og dele af Karup Å er alle Natura 
2000-områder. 
Man kan være heldig at opleve nogle af de 
sjældne og ikoniske dyrearter, som lever i 
disse områder, blandt andre fiskeørn, havørn, 
isfugl, rørdrum, odder og hugorm. 

Alene ved Flyndersø er der registreret mere 
end 120 forskellige fuglearter, ved Sønder 
Lemvig over 200 forskellige fuglearter. 
Området ved Karup Å er desuden levested 
for den sjældne, grønne kølleguldsmed og blå 
pragtvandnymfe. Selve åen rummer en stor 
bestand af havørred.

DE MANGLENDE OPFYLDTE KRITERIER OG 
NATURPARKPLANEN 
Der udestår kun opfyldelse af to ud af de ti 
kriterier, der er kravet, for at området kan 

certificeres som naturpark. De udestående 
kriterier omfatter naturparkplanen og områ-
dets udstrækning.

Naturparkens udstrækning med samtykke fra 
lodsejerne skal endelig aftales, defineres og 
godkendes af Skive Byråd. 
Naturparkplanen skal færdiggøres. I tilknyt-
ning hertil skal økonomien for realisering af 
planen og driftsmidler anvises, og alt skal i 
sidste ende godkendes af Skive Byråd, 

Efter sommerferien i 2021 regner Skive Kom-
mune med at starte en proces for borgerne i 
pilotnaturparkens område, hvor de får mulig-
hed for at bidrage med en masse input til den 
kommende naturparkplan. 

Kommunen har også nedsat et naturparkråd, 
som skal bidrage til naturparkplanen og være 
med til at sikre, at de forskellige interesser i 
lokalområdet bliver hørt i tilblivelsen af pla-
nen.

En naturparkplan skal beskrive seks temaer: 
Natur- og kulturarvsbeskrivelse, muligheder 
for friluftsliv, de eksisterende erhverv, planer 
for formidling, den eksisterende turisme, og 
hvordan den kan udvikles.
Alle temaer afsluttes med en perspektivering 
inden for naturparkens målsætninger, og på 
den vis dannes inspiration for både frivillige 
og kommunen. 

Landsbysamfundene omkring naturpar-
ken har en interesse i og et incitament til at 
følge op på de seks temaers perspektive-
ring, som kan være med til gøre egnen mere 
kendt, attraktiv og dermed øge interessen  
for både bosætning og tiltrække turister.
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KOMMUNEGRÆNSERNE 
Kommunegrænsen mellem Skive og Holstebro 
kommuner skærer gennem Flyndersø og følger 
mod syd kanten af Sønder Lem gennem Geddal 
Enge til Limfjorden.  

Syd for pilotnaturparken ligger nogle af Holste-
bro Kommunes mest fantastiske naturområder 
med bl.a. den sydlige del af Flyndersø med Hjerl 
Hede, skov og hedearealer ned til søen. 

Endnu længere mod syd er spændende natur-
områder med Helle Sø og Stubbergård Sø med 
den middelalderlige klosterruin ude på en halvø. 
Der er tale om forholdsvis store naturområder, 
der er forbundet af bække og vandløb. Der fore-
går en enorm grænseoverskridende vekselvirk-
ning på naturens præmisser med styrkelse af 
biodiversitet, fauna og flora. 

Nogle af de lokale frivillige ildsjæle, som i en år-
række har arbejdet for realisering af naturpar-
ken, ser store værdier i et frugtbart samarbejde 
over kommunegrænsen om at skabe et endnu 
større, sammenhængende naturområde under 
Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. 
 
BETYDNINGEN AF ET NATURPARKPROJEKT 
FOR SKIVEEGNEN
I lokalsamfundene omkring Flyndersø-Sønder 
Lem Vig kan man se værdien af etableringen 
af en naturpark, da det er et kvalitetsstempel. 
Det fortæller, at området rummer et landskab af 
regional, national og/eller international betyd-
ning, som bør have særlig beskyttelse og nydes.
Pilotnaturparken er allerede nu med til at sætte 
Skive Kommune på landkortet som destination 
for bosættelse og turisme. 

Kravet om frivillighed og inddragelse kan bi-
bringe området et fællesskab,  ejerskab og stolt-
hed over at bo i flot natur. 
Besøgende kan være med til at styrke turister-
hvervet og dermed mulighederne for at mar-
kedsføre lokale produkter.

Lokale − dvs. borgerforeninger, beboerforenin-
ger, nogle lodsejere og landsbyklynge − har ta-
get initiativ til sammen at danne et arbejdsteam 
kaldet Naturparkgruppen, hvis formål er at ar-
bejde, for at området får status som Naturpark 
Flyndersø-Sønder Lem Vig.

REALISERING AF NATURPARKEN
Den store opgave er at komme fra den nuvæ-
rende status som pilotnaturpark til certificeret 
naturpark.
Der er sket rigtig meget indtil nu. Men mere skal 
ske, hvis Flyndersø-Sønder Lem Vig skal opnå 
status som naturpark, inden år 2023 rinder ud. 

Nogle stier er kommet til – også ridestier med 
hestefolde og shelters, så besøgende kan over-
natte. 

Smartphones rummer mange muligheder for 
kommunikation. Fx er der mulighed for at ind-
lægge historien om den sidste ulv, som blev 
skudt i 1813 ved Estvad Gård tæt på Skive Å, 
Rønbjerg og Flyndersø. Eller tilsvarende for 
sagnet om Ålekongen, der levede i Flyndersø. 
Indtil nu er der opsat informationstavler og ud-
arbejdet turfoldere.

Opfordringen er: Kom ud og nyd naturen i Na-
turpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. Det giver 
motion, og der er plads og frisk luft i en corona-
tid.

Du kan finde stier og vandreruter på
https://www.skive.dk/kultur-natur-og-fritid/natur-og-friluftsliv/stier/vandreruter/
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