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Det skal også i fremtiden være ìn`, at bo i Løvskal 
- Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til 

 
 

Løvskal den 19.11. 2009 
 
Løvskalprojektet tager udgangspunkt i, hvordan en mindre landsby på landet kan udvikle sig i de kommende 
år med udgangspunkt i bymidten og det bestående forsamlingshus. Vores projekt kan udvikle det sociale 
miljø i landsbyområdet, øge turismen, fremme erhvervsudvikling og erhvervssamarbejde, tiltrække tilflyttere 
til ny bosætning og indtænke energibesparende foranstaltninger i landsbyudviklingen:   
 

− Hvordan integreres landbefolkningens hverdag i huset?  
− Hvordan åbnes op ud til de muligheder den smukke natur byder på? 
− Hvordan kan huset benyttes af håndværkere, mikrovirksomheder og netbutikker? 
− Hvordan kan der skabes samspil mellem erhverv, fødevareproducenter og gårdbutikker? 
− Hvordan skabes trykke rammer for familierne i hverdagen? 
− Hvordan skabes netværk på tværs af alder så der tages hånd om unge som gamle? 
− Hvordan åbnes landsbyen og naturen op for turister, kanofarende og andet godtfolk? 
− Hvordan sørges for gæster til byen på landet? 
− Hvordan skabes et socialt værested for gruppen af landsbyer omkring? 
− Hvordan gøres landsbylivet tilgængelig for gangbesværede og kørestolsbrugere? 
− Hvordan indtænkes CO2 besparende foranstaltninger i landsbyen? 
  

Alle disse spørgsmål og mange flere rummer Løvskal projektet et svar på. Det er på tide at nogen vil vove at 
tage fat på landdistriktsudviklingen i de små samfund, hvor eneste fælles i dag er forsamlingshuset. Dette tør 
borgerne på Løvskal-egnen. 
 
På møde d. 18. november 2009 med Region Midtjylland Erik Sejersen, Magnus Jørgensen samt Anna Lise 
Vesterby blev det afklaret, at der er sket en miforståelse omkring 1. punkt i ekspertudvalgets vejledning til 
projektet. Udvalget mente ikke vi havde levet op til vejledningen i dette punkt. Første punkt er formuleret 
således: 
 

1. Der skal suppleres med sammenhængende udvikling af Løvskal og samarbejde med Vejrumbro m.fl. 
for en sammenhængende udvikling af landsbyer langs Nørreå for at supplere hinanden med tilbud til 
naturinteresserede, kanosejlere m.v. Således at der skabes en stærk sammenhængende udvikling al 
landsbymiljøer, bosætning og arbejdspladser i en gruppe landsbyer langs Nørreå. 

 
Dette punkt var allerede drøftet indgående på mødet d. 19. august 2009 mellem Region Midtjylland, Viborg 
Kommune, LAG Viborg samt en repræsentant fra henholdsvis Tapdrup, Vejrumbro og Løvskal. 
 
På dette møde d. 19. august blev en sammenhængende udvikling langs Nørreåen drøftet. Det er helt klart 
landsbyernes ønske, at man i fællesskab vil profilere området og skabe oplevelsesøkonomi og gøre området  
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tilgængelig for turturister, og kanofarende m.m.. Vi ser Det Naturvidenskabelige Fakultet Foulum som en 
mulig samarbejdspartner ved det forestående biogasprojekt, der opsamler biomasse med henblik på 
omdannelse til energi. Hvad dette gør for naturen i ådalen samt den øvrige naturpleje i ådalen kan blive et 
besøgsmål, der kan indgå som et element, i oplevelsesøkonomien.  
 
Det vil også kunne tiltrække studerende fra ind- og udland, der samtidig kan få et indblik i Danmark på 
landet, hvor det er bedst. Med den smukke natur vi har omkring os suppleret med den geografiske 
beliggenhed, kan området således blive et oplagt bosætningssted i Viborg Kommune. 
 
Der kan meget let etableres vandreture i å-dalen fra Ø til Løvskal og tilbage igen af en anden rute, som er 
sammenhængende med cykelstien fra Vejrumbro over Tapdrup til Viborg. Vi har i den forbindelse foreslået 
kommunen at etablere en cykelsti fra Skjern til Ålum, så Ådalen i Randers Kommune kan blive 
sammenhængende med Nørreåens løb i Viborg Kommune.  
 
Turister kan få sig en uforglemmelig oplevelsestur på kano ned ad Nørreåen fra Brunshåb helt til Fladbro ved 
Randers med mulighed for pitstop, overnatning og oplevelsesture samt et besøg hos egnens gårdbutikker og 
seværdige, historiske og kulturelle områder.. 
 
Alt dette blev drøftet på mødet den 19. august 2009 og konklusionen blev, at dette projekt skulle 
videreudvikles, gerne med Viborg Kommune som samarbejdspartner, da projektet er af en sådan 
størrelsesorden at Viborg Kommune bør være tovholder på dette. Det blev på mødet aftalt, at der arbejdes 
videre med projektet og at Viborg Kommune skulle inddrages. Landsbyerne langs Nørreå-dalen henvender 
sig derfor sammen til Viborg Kommune, for at komme i dialog med kommunen om kommunens deltagelse 
som tovholder i projektet. Det blev endvidere præciseret, at Løvskal-projektet er en vigtig brik i dette 
projekt, men at det som Regionsprojekt skal – og kan - køres som et projekt i sig selv, da det er så langt i 
processen, at det kan igangsættes så snart midler til projektet foreligger. 
 
Løvskal projektet lever således op til alle de krav som ekspertudvalget har stillet, for at projektet kan 
indgå som et fremtidens landsby projekt. 
 
Første Udviklingsplan for Løvskal området blev udarbejdet tilbage i 2006 og har både på Kommune og på 
landsplan været brugt som en forbilledlig måde at arbejde med borgerplaner på. 
 
Kære vækstforum  
I Løvskal håber vi alle på et positivt udfald af denne uheldige misforståelse og håber på at Vækstforum vil 
støtte Løvskal projektet med 1 mio. kr. LAG Viborg har allerede støttet projektet med 1.1 mio. kr. 
Med støtte fra Region Midtjylland, LAG Viborg og Viborg Kommune (også med 1 mio. kr.) vil projektet 
kunne sættes i gang først i 2010, da byggetilladelse fra Viborg Kommune er givet. (Mangler kun at gå 
gennem offentlighedsfasen på 4 uger gældende fra uge 47). 
 
Vi gør alt hvad vi formår for at skabe udvikling i den østlige del af Viborg Kommune og sammenhængskraft 
over kommunegrænserne til Randers og Favrskov Kommuner. 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af borgerne på Løvskal egnen 
Løvskal – egnens Lokalråd 
 
Lone Frandsen                                                                                                                                side 2 af 2. 
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