
Til Skive Kommune 

Lem, den 21. februar 2016 

 

 

Lem Kulturnetværk, der er tovholder i udviklingsarbejdet i Lem, afholdt den 10. februar 2016 et velbesøgt 

borgermøde om bl. a. Kommuneplan 2016-2028, og vil på den baggrund komme med følgende 

bemærkninger til forslag til kommuneplanen: 

 

 Under Balling i dag er nævnt, at ”Senest med etablering af Pulsen er der bl. a. skabt et nyt læge- og 

sundhedshus for hele Vestsalling”.  

 

Bemærkning: Indtil videre – og gerne fremover – har vi en læge i Lem.  

 

 Naturparkområde Flyndersø-Sdr. Lem Vig er i kommuneplanen benævnt Naturpark Flyndersø. 

 

Bemærkning: Området hedder Naturpark Flyndersø–Sdr. Lem Vig. 

 

 Af Kommuneplanen fremgår, at ”Der skal arbejdes målrettet på en opgradering af statens 

vejstrækning fra Skive til Haderup (Rute 34) for at sikre, at Skive Kommune får mest mulig nytte af 

motorvejsforbindelsen til Herning”. 

 

Bemærkning: For en stor del af Salling er det mindst lige så vigtigt, at opprioritere strækning 

591/189 fra A26/Saugstrup over Kjærgårdsholm til Holstebro. Med en kommende Holstebro 

motorvej vil det være endnu mere naturligt at benytte denne strækning som adgangsvej til 

motorvejsnettet mod syd. 

 

 

 Limfjords-Camping er ikke vist på kort over Turisme.  

 

 

 Af kort 4.9 Adgang til friluftsliv og naturoplevelser er Vestsallingstien vist som vandrerute (brun). 

Den skal vel vises som cykelrute (blå) i en eller anden kategori. 

 

De nye Kløverstier i og omkring Lem er ikke vist på kortet. Det er desværre ikke muligt at se på det 

simple baggrundskort, om de viste vandreruter er sammenfaldende med cykelruter eller veje, og 

derfor er det vanskeligt at se, om Kløverstierne skal med. 

 

Lem Kulturnetværk har følgende bemærkninger, der direkte vedrører Lem: 

 Der er i Lem stor opbakning til en spændende og tiltrængt byfornyelse i området omkring 

købmanden. Vi er klar ! 

Skiltning til f. eks. Hostrup Strand, Sdr. Lem Vig (forhåbentligt Naturpark Flyndersø-Sdr. Lem), 



Bustrup, Lem Rideskole og bynære turistrelaterede steder vil være naturligt at medtage i et sådan 

projekt.  

 

 Vi finder udlægningen af byggegrunde i Lem som tilstrækkelig. 

Der bør dog udarbejdes en ny udstykningsplan for området ved Præstegårdsmarken, således at 

området fremover kan fremstår mere attraktivt og spændende end tilfældet er nu, hvor 

udstykningen er baseret på en såkaldt ”landinspektørudstykning” fra 1970’erne. En mere nutidig 

udstykning med grønne elementer vil falde fint i tråd med Lems i øvrigt meget grønne fremtoning. 

 

 Kommuneplanen fokuserer meget på Lem’s tilknytning til Vestsallingstien i turistmæssig 

sammenhæng.  

 

Vi vurderer dog, at Limfjorden og Sdr. Lem Vig-området har en meget større turistmæssig 

betydning for Lem – både nu og fremover – og at hovedfokus skal ligge der. 

 

For sommerhusejere og gæster/turister i sommerhusområderne ved Hostrup og Hærup er Lem det 

naturlige sted at handle, og gerne på cykel, der medfører, at de bliver lidt længere i byen. 

 

Rigtig mange kører gennem Lem på vej til de øvrige sommerhusområder mod vest og mod 

Gyldendal Havn og Limfjords Camping, og Lem bør i højere grad udnytte den turistmæssige 

potentiale, der ligger her. 

 

Og med en Naturpark Flyndersø-Sdr. Lem Vig forude, ligger der endnu større muligheder for Lem 

end tilfældet er i dag.  Lem har allerede i dag en tæt og naturlig tilknytning til naturområdet, og vil 

også fremover være et naturligt udgangspunkt for besøg i området. Også fra Vestsallingstien vil det 

være naturligt at bruge Lem som gennemgang til naturparken. 

 

Med etablering af Kløverstierne i og omkring Lem sidste år, er der allerede forsøgt at åbne op til 

Sdr. Lem Vig – området. Hostrup Hovedgårds offentlig tilgængelige stier er også med til at åbne op 

for området. 

 

Vi håber, vores bemærkninger kan indgå i den endelige udgave af Kommuneplanen, og står naturligvis 

gerne til rådighed for yderligere uddybning og drøftelser. 

 

Venlig Hilsen 

 

Aage Dahl  Vagn Lykke  
Tovholder Lem Udviklingsgruppe 
 
Ø.brogade 18, Lem 
7860 Spøttrup 
Mail: aagedahl@yahoo.dk 
Mobil: 3049 8892 

 Fmd. Lem Kulturnetværk 
 
Hostrupvej 30, Lem 
7860 Spøttrup 
Mail: vagn007@gmail.com 
Mobil: 2125 8204 
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