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Spilleregler for bosætning i det åbne land mellem
Stadil og Vedersø
FORTÆTNING AF EKSISTERENDE SPREDTE BEBYGGELSESSTRUKTUR
Reglerne gælder i området mellem Stadil og Vedersø.
500 meter på hver side af Bjerregårdvej.
Der må indenfor området maksimalt ustykkes 50 parceller.
På hver parcel må bygges én helårsbolig med bopælspligt. Der må bygges drifts-, avls- og garagebygninger.
Det samlede bebyggede areal må dog ikke overstige
20%.
Der må ikke bygges sommerhuse eller ferielejligheder.
Parceller kan være mellem 2.000 og 5.000 m2 store. Si-

åbne land
sætning i det
Grænse for bo

delængder skal være mellem 30 og 80 m.
Højest 4 parceller – inksl. eksisterende gårde/ejendomme – må ligge samlet.
Gruppen af parceller må ikke måle over 200 m. på nogen
led.
Afstand til nærmeste parcel / gruppe / eksisterende bebyggede grund skal være min. 100 meter.
I begge tilfælde medregnes have og hegn omkring eksist.
gårde. De 100 meter skal være over åbne marker.
Overholdes disse regler kan parcellerne placeres bedst
muligt i forhold til landbrugsdrift og landskab efter kommunens endelige godkendelse.
Parceller skal være afsluttes langs mindst 2 sider med
beplantning.

Grænse for bo
sætning i det åb
åbn
n
ne lland

Evt. tilhørende landbrugsjordlod skal have forbindelse til
parcellen og må kun benyttes til markbrug.
Jordbrugsloddens længste side skal være nord-sydgående for bedst at tilpasse sig den eksisterende markstuktur.
Landbrugsjordlodder må ikke tilplantes. Dog kan der evt.
plantes levende hegn langs nord-sydgånede skel. Hegn
må højst være 3 rækkede med en max. bredde på 6 m.
Jordbrugslodder kan købes som landsbrugsjord eller lejes.
Ret til leje af et nærmere defineret areal kan indskrives i
skødet, ligesom ret til ikke at leje (Når parcelejeren ikke
ønsker at gøre brug af jorden.)
Der må ikke plantes på lejet jord medmindre der er indgået skriftlig aftale herom med ejeren.

Bilag 4
Små og alm.: Ældreboliger og alm. parcelhuse
Store: Jordbrugsparceller
19 Jordbrugsparceller i det åbne land - vist side 2-3
20 Jordbrugsparceller i det åbne land - ikke vist
Antager man et indbygertal på
Ri
Ringkøbing-Skjern
gk bi g Skjj
K
Kommune
Borgerservice

1,5 i små, 2 i alm. og 3,5 i store, giver det ialt:
Små og alm.: 98 nye indbyggere

Oversigtskort, forslag til udbygning af Stadil - Vedersø

Vedr.:
V
edrrr.:

Store grunde i byerne: 224 nye indbyggere

Bilag 4, Mål 1:12.500

Store gurnde i det åbne land: 175 nye indbyggere
(ved 50 grunde ialt i det åbne land.)

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24
www.rksk.dk

sbs rådgivning, 02.10.2008
Dato:

11.08.2008

J.nr.:

Målforhold:

1:12500

Sagsbeh.:

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune
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Stadil Kirkeby

Bilag 5
Stadil Fjord

Forslag til udbygning af Stadil Kirkeby
Bilag 5. Mål 1:5.000
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Bilag 6
Dispositionsplan for udbygning af Ølstrup
Bilag 6, Mål 1:5.000
Landinspektørgården I/S, 07.04.2008
sbs rådgivning, 28.08.2008
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Etape 1:
3 x 1.500
4 x 10.000

Etape 2:
4 x 10.000

Bilag 7
Plan for udbygning af Torsted
Bilag 7. Mål 1:5.000
Arkitektgården Ringkøbing, 17.10.2003
sbs rådgivning, 28.08.2008
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Sundhed og ferie
- et vandrehjem.

Hover Kirke
Byggefelter
Ny cykelsti

Byggefelter

2x3.500 og 2x7.000
Byggefelt ved eksist.
bebyggelse.

5x1.800 m.
mulighed for
udstykning

8x4-8.000

Fælles
2.800

Hover
3x1.000
Eksist.
grunde

Byggefelter langs
ankomstvej

Dambrug omdannes til aktivitetsområde for friluftsliv. 3 små søer.
bålplads, udlejnig af kanoer mm.

Bilag 8
Forslag til udbygning af Hover
Bilag 8. Mål 1:5.000
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Bilag 9
Forslag til udbygning af Hover:
Muldbjerg og Hover AMUcenter
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Eksempler

Kirstinelund, Voerladegård, 8660
Skanderborg. 1997-2004
Storparceller / jordbrugsparceller ud
mod de åbne marker. Fællesareal i
midten.

Nim, vest for Horsens. Ca. 1996-2008.
Stor- / jordbrugsparceller og enkelte
alm. parcelhusgrunde.

Blegsø Banke, Voerladegård, 8660
Skanderborg. 2004-2008
Mix. af små andelsboliger , alm. parcelhusgrunde, og yderst storparceller
ud mod de åbne marker.

Torsted.
Storparceller.
Spjald, vest.
Lange storparceller med for- og baghaver. Parkkarakter.
Eksempler på placering af jordbrugsparceller

Yding, 8660 Skanderborg. 2005-2008.
Storparceller med lille fællesareal i
midten.

Generelle betragtninger:
Kvadratiske parceller giver områder med karakter af
store parcelhusgrunde.
Lange parceller uden restriktioner på bygningsplacering giver kæmpe for- og baghaver og lange privatveje. Et udtryk med streg under ”Privat”.
Lange / stjerne-parceller, hvor bygninger placeres
samlet i enden giver mulighed for dyrkning / dyrehold
i de yderste dele, og en følelse af samhørighed mellem husene.
Betegnelsen ”storpacel” bruges i øvrigt også om store

Ølstrup nord.

grunde til tæt-lav bebyggelse, erhvervsformål eller

Storparceller.

etageejendomme.

Bilag 10
Ølstrup syd.
Storparceller med byggefelt langs adgangsvej.

Illustation fra Miljø
& Energiministeriet,
Jordbrugsparceller - en
mulighed for hobbylandbrug, april 2000

Eksempler på landsbyudstykninger
Bilag 10, Mål ca. 1:5.000
sbs rådgivning, 15.08.2008

Tilfældigt udvalgt gård med
store produktionsbygninger.
(På Lyngsmosevej nord vest
for Ølstrup).
Hvis man tænker sig gårdens
produktion indstillet, ville det
være svært at sælge den som
hobbylandbrug pga. de mange
og store bygninger.
Blev der åbnet for at nyopføre
f.eks. op til fire boliger inden
for det eksisterende produktionsanlægs afgrænsning, kunne
grundsalget betale for rydningen af de umoderne bygninger, og nye beboere kunne
tiltrækkes. Vel at mærke uden
en øget bygningsdominas i det
åbne land, og uden at inddrage
produktionsjord.

Som illustration er her indlagt
to storparceller på hhv. 4.200
og 4.500 m2 over det eksisterende produktionsanlæg.
Stuehuset bevares som en 3.
storparcel med have, gårdsplads og maskinhus og vil stadig være på omk. 6.000 m2.

Bilag 11
Forslag til genanvendelse af ledige, nedlagte gårde
Et tænkt eksempel før og efter
Bilag 11. Mål ca. 1:5.000
sbs rådgivning, 15.10.2008

En anden tilfældigt valgt gård
med store produktionsbygninger. (På Klejnstropvej syd for
Sørvand).

Som illustration er her indlagt tre storparceller på hhv.
5.000, 4.600 og 2.600 m2
over det eksisterende produktionsanlæg.
Stuehuset bevares som en 4.
storparcel med have og gårdsplads og vil stadig være på
omk. 3.500 m2.

Bilag 12
Forslag til genanvendelse af ledige, nedlagte gårde
Et tænkt eksempel før og efter
Bilag 12. Mål ca. 1:5.000
sbs rådgivning, 15.10.2008

Det udvidede landsbysamfund – projektforslaget UDVIKLING OG MARKEDSFØRING AF NYE BOLIGMULIGHEDER PÅ LANDET

Bilag 13 side 1
Projektforslag til Det udvidede landsbysamfund:

Udvikling og markedsføring af
nye boligmuligheder på landet
Den konkrete ide:
En af de store styrker ved landdistrikterne i Ringkøbing-Skjern Kommune er de mangfoldige muligheder
for at tilbyde nye byggegrunde til tilflyttere og lokale, der ønsker at opføre drømmehuset i attraktive
omgivelser og på store grunde.
Projektets overordnede ide er at fremme, synliggøre og markedsføre disse muligheder gennem etablering
af:
Et netværk for lokale bolig-initiativer i Ringkøbing-Skjern Kommunes landsogne
En fælles hjemmeside for netværket og ikke mindst de konkrete initiativer
Anden fælles markedsføring (folder, annoncer, åben sogn-arrangementer osv.)
Andre konkrete samarbejdsprojekter (for eksempel mobil hytteby, der placeres forskellige steder
i kommunen og i en periode stilles til rådighed for studerende, iværksættere og/eller potentielle
tilflyttere med henblik på at synliggøre bosætnings- og erhvervsmulighederne. Eller udarbejdelse
af fælles arkitekt-projekter, der konkretiserer mulighederne for at omdanne små, eksisterende
huse og grunde til større og mere attraktive landsbyboliger).
Samarbejdspartnere:
Initiativet er taget af Stadil Sogneforening og Vedersø Borgerforening, som har et fælles
udstykningsudvalg (jf. vedlagte bilag), i samarbejde med Torsted Sogneforening og Ølstrup
Sogneforening, som i forvejen har erfaringer med storparcel-projekter (se torsted.net og olstrup.dk).
Tanken er, at projektets indledende fase skal være en åben invitation til andre sogne om at være med.
Lokale bidrag:
Sognenes konkrete bidrag er først og fremmest lokale ildsjæle, der kan tilføre projektet ideer, initiativer,
viden og erfaring samt økonomiske midler.
Finansiering:
De væsentligste udgifter i startfasen er etablering og drift af fælles hjemmeside samt de øvrige
markedsføringstiltag. Finansieringen på både kort og længere sigt ventes at være en kombination af
landdistriktsmidler fra den lokale LAG, Ringkøbing-Skjern Kommune samt lokale midler og sponsorater.
Budgetrammen anslås til at være 500.000 kr.

Tidsplan:
20. maj 2008:
Præsentation af projektet på halvårsmødet i Landdistrikternes Fællesråd.
Maj-juni 2008:

Stadil Sogneforening - Vedersø Borgerforening – Torsted Sogneforening – Ølstrup Sogneforening

Det udvidede landsbysamfund – projektforslaget UDVIKLING OG MARKEDSFØRING AF NYE BOLIGMULIGHEDER PÅ LANDET

Bilag 13 side 2
Identifikation af potentielle deltagere i netværket (ud over sognenes ildsjæle kunne det for eksempel
være kommunens bosætningskonsulenter, lokale ejendomsmæglere og projektmagere).
Juni eller august 2008:
Opstartsmøde for potentielle deltagere.
Dannelse af styregruppe.
Projektansøgning til LAG’en om midler til markedsføring.
August-september 2008:
Indsamling af informationer til fælles hjemmeside og anden markedsføring.
Forberedelse af nyt netværksmøde.
Oktober 2008:
Præsentation af hjemmeside og folder, som blandt andet markedsføres gennem lokale
ejendomsmæglere, flytmodvest-kampagnen, kommunens kommunikationskanaler, lokale og regionale
medier mv.
Nyt møde for netværkets deltagere med henblik på udvikling af yderligere initiativer (erfa-grupper, fælles
åben sogn-arrangementer, nye samarbejdsprojekter mv.) samt beslutning om fremtidig forankring af
projektet.
Tidligst januar 2008:
Projektafslutning med overdragelse af projektet til fremtidig koordinator. Tidspunktet afhænger af
oktobermødets resultater.
Ydelser fra kommunen:
Projektstyring i minimum perioden maj-december 2008.
Markedsføring via flytmodvest-kampagnen og kommunens kommunikationskanaler.
Deltagelse af bosætningskonsulenter i netværket.
Kommunal medfinansiering af projektet.
Kontaktpersoner:
Erik Poulsen, Stadil Sogneforening, tlf. 2043 1716, ep@ansatz.dk
Henrik Saaby, Stadil Sogneforening, tlf. 9733 1246 / 2368 7663, lhsn@mail.dk
Vagn Kristensen, Vedersø Borgerforening, tlf. 97331 110 / 2486 2977, vk@bredan.dk
Jan Harpøth, Torsted Sogneforening, tlf. 9733 3770, formand@torsted.net
Sten Køhler, Ølstrup Sogneforening, tlf. 97 40 77 64, sten.kohler@mail.dk
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