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Forskningsprojekt fra KU 

13 underprojekter 

Skive – Nordfjends 

Jordbrugsundersøgelse 



Nordfjends 



Dyrehold på Nordfjends 





Større svineproducent 
 

 

•Andre parametre end antal dyr og afgrøder afgør placeringen, 

her smitterisiko (har 4 satellitter) 

•Vil formodentlig ikke på den enkelte parcel blive større grundet 

afstand til marker, udgifter til transport 

•Meget opmærksom på hvad deres rolle lokalt er 

•Kan ikke bruge et på forhånd udpeget område 

•Biogas, transport 





Kvæggård ved Grynderup sø 
 

 

•Den er formodentlig købt der hvor der mulighed den gang og så er 

udviklingen bare gået i gang 

•Har i dag 450 malkende køer med tilhørende opdræt 

•Indtil 2011 lå markerne meget spredt, købt hvor og når der var 

mulighed 

•Men en jordfordeling i forbindelse med vådområde projektet 

Grynderup sø gjorde underværker (de kan stadig ikke få armene ned) 

•Vi mangler viden, målbare parametre der kan indikere at et område 

muligvis er ved at bevæge sig hen imod et behov for en jordfordeling 

og efterfølgende muligheder for at foretage en sådan (der kan ikke 

altid komme et vådområde forbi) 





Landbrug på Fur? 
 

 

•Fur som landbrugsland? 

•Hvad er der i dag, få fuldtidslandmand herunder en med 

malkekvæg 

•Nogle lejer jorden ud eller landmænd fra fastlandet ejer jorden, der 

sejles/køres gylle over 

•Men hvad er fremtiden for øen? Er det som turist ø? 

•Hvad skal der til i øvrigt med viden (udvikling i landbrugsstruktur) 

•Pleje af naturområde, behovet er der, men er der dyr og 

oppassere? 



Vi har ikke talt meget om plantebrug 
 

 

•Vi har ikke mange på Salling og derfor er vores opmærksomhed ikke 

rettet i den retning, men de må ikke glemmes 

•En enkelt bemærkning, biogas og Implement 



Konklusion 
 

 

•Data skal kunne vise en udvikling, nedslag i et enkelt år er ikke 

brugbart 

•Planlægning for større husdyrbrug ses ikke at have givet den 

ønskede effekt 

•Der er behov for at definere entydige parametre, der kan bruges 

til at sige noget om udviklingen i et område, eksempelvis 

•udviklingen af antal husdyr, udviklingen af dyrket areal (stigende, 

faldende), markernes størrelse, afstand fra ejendom til marker, 

borgernes alder og økonomi, tilflytning/fraflytning, udviklingen i 

virksomheder der i 1. instans er afledt af jordbrugserhvervet 


