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Det skal være ìn`, at bo i Løvskal

Løvskal borgerne og erhvervsvirksomhederne i Løvskal har besluttet at beskrive vores by og
landområde for at give Viborg Kommune og Region Midtjylland indblik i, hvad vi er for et område
og hvad vi forventer os af den fremtidige deltagelse i Viborg Kommune. Vi vil samtidig prioritere
de indsatsområder, der er vigtige for Løvskal - egnen at Viborg Kommune tager aktiv del i.
Vi håber, kommunen vil se dette som et værktøj til, at denne østlige del af kommunen forbliver et
attraktivt sted for kommunens borgere og tilflyttere at bosætte sig samt at erhvervslivet i området
fortsat vil kunne udvikle sig.

Det skal være ín`, at bo i Løvskal
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hvor godtfolk er, kommer godtfolk til

Det skal være ìn`, at bo i Løvskal

Fremtidsplaner for Løvskal
i Viborg Kommune 2009-2012
∗Vi ønsker at styrke lokalsamfundet til gavn
for det sociale netværk med udfoldelsesmuligheder for unge såvel som ældre. ”Det
skal også i fremtiden være in at bo i Løvskal
∗Vi vil styrke Nørreå skole, SFO og
børnehave Regnbuen som et tilbud til de
mange unge familier i den østlige del,
af Viborg Kommune.
Skolen og børnehaven er en vigtig
forudsætning for at bevare området som et
aktiv for egnens beboere og for Viborg
Kommune.
∗Vi ønsker, at de nuværende og fremtidige
brugere af Team Nørreå får nogle
tidssvarende gode rammer i tilslutning til
Nørreå Skole og Skjern stadion, der vil styrke
egnens fritidsliv til glæde og gavn for
sammenholdet og folkesundheden.

Side 1.
∗Vi ønsker gerne mulighed for enkelte
udstykninger til nybyggeri i området, så vi
forbliver en stabil by på over 200
indbyggere gerne med ældreboliger,
storparceller eller huse der passes ind i
byen på en naturlig måde.
∗Vi ønsker at der bliver givet mulighed
for at uhensigtsmæssigt placerede huse må
nedrives og nye etableres med en mere
fordelagtig beliggenhed på grunden.
∗Vi ønsker at Viborg Kommune
behandler Løvskal - egnen på en rimelig
og forsvarlig måde i Nørreå sagen.
Således at der bliver givet erstatning for
evt. forringelser ved en stigende
vandstand, og således, at de kommunale
installationer bliver forberedt på den
stigende vandstand.

∗Vi ønsker at styrke vort erhvervsliv, således
at byen fortsætter som en levende landsby
også i dagtimerne. Således skal der være
mulighed for at benytte tomme
landbrugsbygninger o.l. til erhvervsmæssige
formål, som kan passe ind i de øvrige
faciliteter i Løvskal.

∗Vi ønsker at bibeholde busforbindelserne
til Viborg, Randers, Hammershøj og
Bjerringbro til gavn for unge under
uddannelse som ældre borgere i området,
så de har mulighed for at handle ind m. m.
En befolkning bestående af alle aldre
giver alt andet lige det mest harmoniske
samfund.

∗Vi ønsker at give landbrug og gartneri
mulighed for at udvikle sig, så de kan tilpasse
sig til de nye udfordringer i EU med skyldig
hensyntagen til natur og miljø.

∗Vi vil som borgere i Løvskal medvirke
aktivt i Løvskal - egnens udvikling i
samarbejde med Viborg Kommune og
Region Midtjylland..

∗Vi ønsker at udvikle vort forsamlingshus
således at det sammen med fællesarealerne i
Løvskal kan være et aktiv for borgerne og
gæster til byen så huset og stedet er et aktiv
for lokal-samfundet i hverdagen og til fest.
∗Vi ønsker at bevare vor kirke som kultur
minde og samlingssted i glæde og sorg.
∗Vi ønsker at byens installationer bliver
løbende vedligeholdt og fornyet efter behov.
Et kommende behov vil være en renovering af
kloaksystemet.

Hvor godtfolk er kommer, godtfolk til
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Igangværende faser
Fra Løvskal forsamlingshus til
Løvskal Hus
-stedet hvor godtfolk mødes
er et projekt støttet af Aktionsgruppen,
Fødevareministeriet og EU gennem
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri samt Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne.
Det er vores håb at projektet vil blive
udtaget af Region Midtjylland, Viborg
Kommune og LAG Viborg som et
Landsbyudviklingsprojekt Fremtidens
Landsby i samspil med kulturen, naturen,
befolkning og erhvervsliv.

Det skal også i fremtiden,
være ìn` at bo i Løvskal
- hvor godtfolk er, kommer godtfolk til
Formålet med projektet er at gøre Løvskal til
en mere attraktiv, kulturel og levende
landsby, både for at gøre byen til et bedre og
sjovere sted at bo og for at tiltrække nye
tilflyttere til området. Her skal være godt at
bo for børn og voksne, byens gæster skal
kunne overnatte, og turister skal kunne få en
lokal kulinarisk oplevelse og en historie om
egnen med sig hjem.
Huset er handicap og børnevenligt og har
mange anvendelsesmuligheder. Byens
virksomheder kan anvende huset til
mødeaktivitet og kurser. Byens borgere kan
mødes til socialt samvær, aktiviteter af mange
slags. Her kan holdes fester, møder og andre
sociale sammenkomster. En ny måde at få
landsbyen til at fungere på.
Projektet tager udgangspunkt i byens
bestående samlingssted (forsamlingshuset).
Vi vil med projektet styrke en allerede
igangværende proces. Vi vil styrke de
aktiviteter, vi har, og samtidig åbne op for nye
muligheder. Projektet er allerede som for
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projekt støttet af Demokratiudvalget i Viborg
Kommune med 50.000 kr.
Vi håber at Viborg Kommune og Region
Midtjylland vil samarbejde tæt med byen om
dette udviklingsprojekt så vi kan føre det ud i
virkeligheden.
Herudover har LAG Viborg givet tilsagn om
1,1 mio. kr. i tilfælde af at vi når at få tilsagn
fra de øvrige fonde og private sponsorer m.m.
inden den 1. august 2009.
Løvskal – egnens Lokalråd står for projektet i
samarbejde med byens og egnens borgere.
Busforbindelser:
Busrute 61 0g 71 går begge gennem Løvskal.
Det er af meget stor vigtighed at disse ruter
bibeholdes for at de unge mennesker kan
komme til de respektive videregående
uddannelsesinstitutioner i henholdsvis,
Viborg, Bjerringbro og Randers. Det er
ligeledes vigt for de ældre i området at bevare
disse busforbindelser. Det skal også nævnes at
Nørreå Skolen gør sit til at der er passagerer
med disse busser.
Byggegrunde:
Vi ønsker at der hurtigt bliver åbnet op
overfor bebyggelse af de eksisterende
byggegrunde mellem Lausdal og
Rosengrenen, gerne som storparceller og
gerne til mindre erhvervsdrivende der vil
kunne passe ind i området. Det er af stor
betydning for området at byen forbliver en
stabil landsby på over 200 indbyggere
Idrætsanlæg:
Idrætsanlægget i Skjern er flittigt brugt og vi
forventer da også at det fortsat vil blive
vedligeholdt og udviklet så det er af høj
standard af Viborg Kommune. Der vil således
i nær fremtid blive aktuelt at skabe nogle
bedre rammer for Team Nørreå at udvikle sig
indenfor. Der er behov for bedre rammer for
både gymnastik, springgymnastik og
bordtennis. Det er vores håb at det også i
fremtiden vil være muligt at spille badminton
i Skjern. Det er vigtigt for os at den nye
kommuneplan bakker op om disse ønsker og
behov.

Hvor godtfolk er kommer godtfolk til
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Løvskal egnen
Løvskal er et landsbysamfund, den del af
Skjern Sogn, der ligger på den sydlige side af
Nørreåen.
På den nordlige side ligger Tindbæk, som vi
er knyttet til gennem vores fælles Skjern
Kirke.
Vores skole – Nørreå Skolen og vores
idrætsklub Team Nørreå er fælles for
Hjorthede, Lee, Tindbæk og Løvskal – og
oplandet rækker langt ind i Randers og
Faverskov kommuner.
Vi opfatter os som et stærkt team i den østlige
del af Viborg Kommune.
En del af Løvskal borgerne arbejder udenfor
Viborg Kommune, og det er yderst vigtigt at
bevare dette område som et dynamisk
samfund, der også fremover kan fastholde og
tiltrække nye bosættere og nye
erhvervsvirksomheder til Viborg Kommune.
En af Løvskal egnens styrker er, at vi ligger
tæt på den nord – syd gående jyske motorvej,
og afstanden til Ålborg og Århus er under en
times kørsel. Ja selv Silkeborg og Hobro kan
nås indenfor en halv time med bil. Afstanden
til Viborg og Randers er 20 km.. Bjerringbro,
Hammershøj og Ålum ligger indenfor 9 – 10
km.

Hvor godtfolk er kommer godtfolk til

Beskæftigelse
I forhold til byens størrelse er der mange, som
har deres arbejdsplads her.
Samlet set er der 100 fuldtids-beskæftigede i
området.
Der er i alt beskæftiget ca.:
50 i det private erhvervsliv
25 i skole og institutioner.
25 i landbruget
Derudover er der et stort uregistreret antal,
som har landbruget som bierhverv.
Mange af de som arbejder på Løvskal egnen
er folk, som kommer fra omegnen.
De Løvskal borgere, som ikke arbejder i selve
Løvskal, arbejder i et stort geografisk område
med en radius på op til ca. 75 km. Mange
arbejder udenfor Viborg Kommune. Af kortet
kan man se nogle af de byer, hvor Løvskal
borgerne arbejder.

Private erhvervsvirksomheder
Løvskal har specialiseret sig i biler og
håndværk.
Der er således to bilforhandlere med eget
værksted, der forhandler nye og/eller brugte
biler. Den ene er ved at bygge ny virksomhed
i Randers ved motorvejen.
Der er 5 tømrer-virksomheder med specialer
indenfor områderne, nybygning,
istandsættelse af ældre huse, trappebygning
og andre maskinopgaver.
Derudover er der:
1 Vægtfabrik
1 Teltudlejning,
1 Maskinstation
2 Web shop.
1 Bondegårdsferieudlejning
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Vi gør en forskel i Løvskal

Landbrug.
Landbruget har gennem de seneste 10 år
forandret sig meget. De fleste gårde er i dag
enten drevet som deltidsbrug med planteavl
eller jorden er lejet ud til omkringliggende
gårde. Der er således i dag kun 2 fuldtids
landbrug tilbage.
En planteavler med kartofler som
specialafgrøde.
En producent af grøntsager med hovedvægt
på porre.
En større svinegård, der ligger ca. 4 km fra
byen Løvskal bliver i dag drevet fra en anden
større bedrift i naboby.
Af deltidsbrugene er der en del med
hestehold. Der bliver avlet varmblodsheste
Samt, heste til kørebrug. Herudover er der en
del heste, der bliver brugt til ridning.
Juletræsproduktionen er også stor i Løvskal.
Selvom der kun er få egentlige landbrug
tilbage i området forekommer der en del
eksport af landbrugsvarer fra egnen.
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Løvskal – egnen i dag.
Løvskal er en idyllisk by / egn, der
fremtræder med velholdte huse og ude
arealer.
Der er mange velbevarede bindingsværkshuse og ejendomme.
Byen har ny gadebelysning og nyanlagt
fortov. Sidegaderne i byen er belyste, men
ikke asfalterede. De er henlagt som private
fællesveje.
Der er ikke mange tomme huse i landsbyen,
som det ellers ses i mange landsbyer. Generelt
er det nemt at få solgt et hus i Løvskal.
I byen er et forsamlingshus og indtil for nyligt
en 89 år gammel brugsforening.
Det nærmeste handelssted er i dag Ålum/
Hammershøj/Bjerringbro og Ulstrup.
Borgerne i Løvskal har planer om en større
udbygning og restaurering af
forsamlingshuset for at fremtidssikre byen og
for at skabe et værested for byens og egnens
borgere.
Byen får i dag sin private vandforsyning fra
Tindbæk. Løvskal Vandværk I/S står for
distributionen af vandet i byen og har således
fortsat ansvaret for den private vandforsyning.
Nogle ejendomme har dog stadig egen boring.
Byen ligger op til Løvskal Skov, der tilhører
Ulstrup Skovdistrikt (Ulstrup Slot).
På den anden side af byen, der grænser op til
Nørreåen er det bevaringsværdige og
naturskønne Næsset med græs og spredt ene
bevoksning. Fra Næsset er der udsigt ud over
Nørreå dalen helt til Ø - bakker. Fra selve
Løvskal er der ligeledes en malerisk udsigt
over Nørreå dalens agre og enge.
Der er således rig mulighed for friluftsliv som
jagt, fiskeri, kanosejlads samt gå - og rideture
i naturen. Der er dog indtil videre kun anlagt
ét såkaldt ”spor i landskabet” ved Skjern
Hovedgaard og voldstedet. I tilknytning til
Margueritruten, der fører igennem en del af
Løvskal egnen.
Løvskal ligger på den ”grønne” biltur angivet
af Viborg Turistbureau.

Hvor godtfolk er kommer godtfolk til
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Data om egnen.
Tallene er beregnet efter besvarelser på et
spørgeskema. 40 % af husstandene har
besvaret spørgeskemaet.
Der er 107 husstande / ejendomme med
ca.350 beboere. Borgernes alder fordeler sig
skønsmæssigt således:
30 % mellem 0 – 19 år
26 % mellem 20 – 39 år
27 % mellem 40 – 59 år
17 % mellem 60 – op
Det er en blanding af indfødte og tilflyttere,
som bor i Løvskal. I dag udgør tilflytterne den
største del. De seneste 10 år er der et stigende
generationsskifte i byen, og en del yngre med
børn er flyttet til.
Denne blanding af generationer er et stort plus
for alle i byen. Det skaber tryghed, glæde og
kontinuitet i dagligdagen.

Befordring
Bor man i Løvskal i dag, er det nødvendigt at
have en bil til rådighed. For de familier, hvor
begge arbejder, er to biler oftest en
nødvendighed.
Der er busforbindelser til Randers - Viborg
(Rute 61) og Bjerringbro – Hammershøj
(Rute71).
Disse busforbindelser er strengt nødvendige
for at børn, unge og ældre mennesker kan
komme i henholdsvis skole, til
uddannelsesinstitutioner, til læge og sygehus
bibliotek og til indkøbsmuligheder m.m.
På grund af den forholdsvis lange afstanden
til de nærmeste byer, har vi i Løvskal tradition
for at deltage i de fritidsaktiviteter, der er i
området, i stedet for at køre langt efter dem.
Dette er med til at bringe befolkningen tættere
sammen.
Der er derfor et stort behov for at styrke de
Lokale tilbud der er.

Hvor godtfolk er kommer godtfolk til

Løvskal egnens historie
Løvskal
Løvskal er en gammel ”Stjerneby”, der er
betegnelsen for byer, hvor gårde og huse er
samlet i en klynge med markerne strålende
som en stjerne ud fra.
Egnen har rødder tilbage til oldtiden, og de
mange fund af stenøkser, bålsteder, potteskår
og meget andet i jorden vidner om, at her har
boet mennesker siden stenalderen.
Den tidligere Kongelige privilegerede kro,
telefoncentralen, skomageren, smedjen,
landsbyskolen m.m. er i dag stadig bevaret,
men anvendes til beboelse eller til
virksomhed.
Forsamlingshuset
Løvskal har et gammelt, kønt forsamlingshus,
der stadig er i brug som et samlingssted for
Løvskal borgerne. Omkring forsamlingshuset
på byens eneste fællesareal er den gamle råds
plads stadig at finde under egen. Her har byen
holdt rådslagning, og egnens fremtid er blevet
diskuteret. Der er planer med
Forsamlingshuset og bymidten. I perioden
2009 til 2012 skulle området gerne være i
forandring som et EU/LAG støttet projekt.
”Det skal også i fremtiden være í `at bo i Løvskal”
– hvor godtfolk er, kommer godtfolk til”

Okkerlejet i Løvskal
I Løvskal ved området Næsset startede der i
1915 en mindre produktion af okker.
Okkerlaget var op til 5,4 m tykt, hvilket var
det tykkeste fund i Danmark. Der blev gravet
okker i Løvskal indtil 1960, hvor
produktionen blev urentabel og værket
lukkede. I dag skal man være godt kendt i
området for at kunne se resterne af det gamle
værk.
Skjern
Gårdene i Løvskal og Tindbæk har fra tiden
før 1788 været fæstegårde under Skjern
Hovedgaard, der er beliggende ved Skjern
Kirke. I området ved Skjern er ligeledes
beliggende den nyrestaurerede Karmark
Mølle, den vandmølle, der tidligere malede
egnens korn.
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Resterne af den meget gamle Skjern befæstning ”Voldstedet” ses også i området mellem
Skjern Hovedgaard og Karmark.
Skjern Hovedgaard er i dag et
socialpædagogisk opholdssted.
Skjern Kirke
Skjern Kirke har sin oprindelse helt tilbage til
år 1180 og er således en af landets ældste.
Kirken indeholder mange kulturskatte og er i
dag sognekirke for Løvskal og Tindbæk
området (Skjern Sogn).
I området tæt ved kirken er der usædvanligt
mange gravhøje. Her er også fundet landets
ældste runesten.

- en skole ud over det sædvanlige

Nørreå Skole

Side 9.

Nørreå Skolen er en privat landsbyskole fra 0
til 7(8) klasse. Der går 74 børn på skolen i
2008/2009. Ved Nørreå Skolen ligger den
kommunale børnehave Regnbuen med ca. 20
børn og skolefritidsordningen med ca. 33
børn.
Skoledistriktet dækker Tindbæk, Løvskal, Lee
og Hjorthede samt Ålum, Vester Velling og
Thorup områderne ja selv elever fra
Bjerringbro og Hammershøj går på skolen.
Skolens værdigrundlag er Hjerterum,
Faglighed, Idræt, Musik og Bevægelse.
Nørreå Skolen er beliggende i naturskønne
omgivelser, der i vid udstrækning udnyttes i
undervisningen. Af specielle lokaliteter kan
nævnes Voldstedet Skjern, omkringliggende
skove Skov og Nørreåen.
Nørreå Skole er et gedigent byggeri opført i
røde sten i 1962. Der er senere opført to
pavilloner. Adgang til skolen sker via en lang
smuk lindeallé.
På skolens skema fylder de grundlæggende
fag som dansk, matematik og engelsk meget,
men i tråd med skolens profil vægtes også
idræt og musik meget højt både i hverdagen
og i forbindelse med anderledes aktiviteter.
Fællesaktiviteter som morgensang, morgenløb
og fællestime har ligeledes en central plads i
dagligdagen på Nørreå Skolen.
De nære ude arealer består ud over en
traditionel skolegård og legeplads af et atletik stadion og boldbaner. Idræt og friluftsaktiviteter har derfor stor prioritet på skolen.
Der planlægges hvert år arrangementer på
skolen, der er samlingspunkt for hele
området. Det være sig foredrag, fest,
idrætsaktiviteter etc. Til disse arrangementer
deltager både nuværende, kommende og
tidligere elever, forældre og bedsteforældre.

Privatskolen Nørreå Skolen

Skjern ånden lever
Side 10

Skolen som lokalt kulturcenter
Nørreå Skolen er det samlende og bærende
element for vores lokalområde. Tindbæk, Lee,
Hjorthede og Løvskal. Her mødes alle i en
eller anden sammenhæng, skolen,
børnehaven, skolefritidsordningen,
idrætsforeningen og andre foreninger.
Fire gange årligt afholdes der ”Åben Skole”
arrangementer i samarbejde med Regnbuen,
Team Nørreå, Skjern Kirke m.v. Der er
aktiviteter for både store og små. På denne
måde bliver skolen for de kommende elever et
trygt og naturligt sted at være. Forældrene får
mulighed for en forældresnak på tværs af
klasserne og på tværs af landsbyerne.
Der indledes altid med fællesspisning, og
bagefter er der forskellige aktiviteter og
værksteder.
Deltagerantallet svinger mellem 120-150 pr.
gang. Disse arrangementer kører nu på 18. år.

Team Nørreå
Den lokale idrætsforening hører ligeledes til
på skolen. Den har dog også sit eget klubhus.
Klubben har 4 fodboldbaner, et stort
atletikstadion, gode gymnastikredskaber og
bordtennisborde.
Desværre mangler der akut indendørsplads,
idet vi kun har en gymnastiksal på størrelse
med en badmintonbane.
Der er i området en meget lang og rig
tradition for motionsgymnastik,
springgymnastik og atletik.
Der bliver hvert år afholdt
gymnastikopvisning. Der spilles også
fodbold, badminton, petanque og ikke mindst
bordtennis. Klubben har i bordtennis nogle af
landets bedste spillere, så vi har noget at være
stolte af. Klubben afholder indenfor disse
aktiviteter også diverse turneringer og
mesterskaber.
Bordtennis afdelingen har en underafdeling i
Bjerringbro, Århus og underviser på Tjele
Efterskole, der

har bordtennisundervisning, som et specielt
tilbud til eleverne.
Gennem Team Nørreå, mødes børn og
voksne på tværs af alder og der skabes
venskaber for livet.
Der er skabt at sammenhold, som det er værd
at værne om.
Gennem idrætsforeningen bliver tilflyttere
hurtigt en del af lokalbefolkningen.
Klubben har i dag ca.225 medlemmer.
Ca. 90 %, af skolens elever dyrker idræt i
Team Nørreå hvilket må siges at være godt
for folkesundheden. Nørreå Skolen og Team
Nørreå er tæt forbundne hvilket er til gavn for
hele området.

Løvskal Rideklub
Løvskal rideklub ”LØRK” er også et aktiv for
området. I dag har klubben til huse på
Løvskal Landevej mellem Løvskal og
Vejrumbro. Formålet med klubben er, at
børnene lærer at omgås hestene, at pleje og
passe dem og de lærer ridningens svære
kunst.
Man kan også dygtiggøre sig ved at deltage i
ridemærke undervisningen der ruster en
til at omgås heste på en dyreetisk forsvarlig
måde, med sikkerheden i højsædet.
Klubben har i dag ca. 70 medlemmer.

Trivsel og sammenhold
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Sagsforløb
Denne udviklingsplan der er udarbejdet
for perioden 2009 til 2012 er en
opfølgning af Løvskal – egnens
udviklingsplan fra august 2006 og er lige
som dengang udarbejdet i samråd
mellem Løvskal – egnens Lokalråd,
borgere og virksomheder på Løvskal –
egnen..

Med venlig hilsen
Erhvervsliv og borgere
på Løvskal - egnen

Henvendelse vedrørende denne plan kan
ske på erantis@post11.tele.dk eller på
adressen
Løvskal – egnens Lokalråd
Løvskal Landevej 12, Løvskal
8850 Bjerringbro.

Bilag 1

Kort over landsbyen Løvskal
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