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Yderligere oplysninger
Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Nr. Felding 

Borgerforening, Holstebro Kommune, LAG Holstebro og NIRAS 

Konsulenterne A/S.

Udviklingsplanen kan hentes på borgerforeningens hjemmeside: 

www.nrfelding.dk eller på Holstebro Kommunes hjemmeside:  

www.holstebro.dk

LAG Holstebro og Holstebro Kommune besluttede i sommeren 

2008 at igangsætte arbejdet med 15 udviklingsplaner for lige så 

mange lokalområder i Holstebro Kommune. 

Udviklingsplanerne udspringer af den udviklingsstrategi LAG Hol-

stebro har vedtaget. Strategien ”Kurven skal knækkes – livskvalitet 

og bosætning” sætter fokus på udviklingsplaner for hele eller dele 

af landsbyer og sogne. Det stemmer med kommunens planstrategi, 

hvorefter Byrådet vil bygge videre på den stærke tradition for sam-

arbejde om vigtige opgaver med borgerforeningerne rundt om i 

kommunen. Byrådet forventer og anerkender samtidig en aktiv 

indsats fra borgere og brugere.

Udviklingsplanerne skal således medvirke til at Holstebro Kommu-

ne fortsat er kendetegnet ved levende landsbyer. Planerne

 

Viser nye veje og handlinger og medvirker til at skabe frem-•	

skridt

Synliggør områdets kvaliteter og muligheder•	

Styrker samarbejde og fællesskab både i lokalområdet og mel-•	

lem lokalområdet og kommunen

Bygger på stærk lokal forankring.•	

I hvert lokalområde har borgerforeningen været en nøgleaktør i ar-

bejdet med udviklingsplanen. Planen er først og fremmest lokal-

områdets egen plan med stor vægt på at udnytte de lokale kræfter. 

Samtidig afdækker planerne en række kommunale opgaver, der 

også skal løftes for at skabe de bedst mulige udgangspunkter og 

rammer for en borgerdrevet udvikling på landet.
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I N D L E D N I N G

Nr. Felding ligger 4 km syd for Holstebro. Det er en afstand, der be-

tyder, at vi på den ene side kan fastholde vores egne særegne træk 

og på den anden side kan nyde godt af ’den store by’s’ mange til-

bud. Vi ser således ikke Nr. Felding som en forstad til Holstebro, 

men derimod som en landsby, der kan selv.

Planens indhold
Udviklingsplanen for Nr. Felding bygger videre på det omfattende 

arbejde, som borgerforeningen allerede har gennemført eller som 

vi har udtrykt interesse for. Planen indeholder:

1. Sådan er vi, en kort beskrivelse af lokalområdet. 

2. Historisk tilbageblik.

3. Vores vision og værdier.

4. Udviklingskompasset med en beskrivelse af de retninger,  

 den fremtidige udvikling bør tage.

5. Projektkataloget med en liste over de projekter, vi er i gang   

 med eller skal i gang med på kort og på lidt længere sigt.

6. Handlingsplanen med en beskrivelse af de projekter, vi prøver  

 at sætte gang i her og nu.

Sådan er planen blevet til
Den 7. oktober mødtes repræsentanter fra Nr. Felding Borgerfor-

ening med LAG Holstebro, Holstebro Kommune og NIRAS Konsu-

lenterne A/S. Mødet blev indledt med en byvandring og besigtigel-

se af Nr. Felding. 

Byvandring i Nr. Felding d. 7 oktober 2008

Byvandring i Nr. Felding d. 7 oktober 2008

Mødet blev holdt for at gennemgå lokalområdets situation, funkti-

oner, kvaliteter, problemer, udfordringer og udviklingsmuligheder.

På baggrund af mødet blev der efterfølgende udarbejdet et første 

udkast til en udviklingsplan for Nr. Felding.  Dette udkast blev præ-

senteret for borgerforeningen d. 20. november 2008 i Idrætscenter 

Syd i Nr. Felding. 

På mødet bidrog borgerforeningens repræsentanter med syns-

punkter i forhold til udviklingsplanen, drøftede de foreslåede pro-

jekter, og kom med forslag til, hvordan de enkelte projekter kan pri-

oriteres og realiseres.

Afslutningsvist er udviklingsplanen blevet rettet til og offentliggjort 

i denne form.
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En landsby tæt på ’storbyen’
Nr. Felding er en landsby, der i kommuneplanen er udpeget til lo-

kalcenter. Byen ligger cirka 4 kilometer sydvest for Holstebro, hvor-

til der både er cykelsti og busforbindelse. På mange måder nyder 

Nr. Felding godt af sin beliggenhed tæt på Holstebro og ved hoved-

færdselsåren til Skjern. 

Vi bor i en landsby i et attraktivt landskab med stort udsyn og dejli-

ge grønne områder. Dette kan vi blandt andet mærke på udbygnin-

gen og tilflytningen til Nr. Felding, hvor vi har modtaget mange nye 

familier i de senere år. Det er i høj grad nye beboere, der har valgt 

landsbyens kvaliteter i en hensigtsmæssig afstand til Holstebro. 

Vi bor i et bølgende bakkeølandskab
Landskabeligt set er vores lokalområde placeret i et jævnt bølgen-

de bakkeølandskab, der afvandes af Gryde Å og Vegen Å. Her findes 

et større plantageområde, en svæveflyveplads, et af hærens øvel-

sesterræner og flere aktive landbrug.

Landskabet byder på goder muligheder for ridning sammen med 

den aktive islandshesteklub, vandreture i det åbne militære øvel-

sesområde, friluftsliv på lejrpladsen i Ølgryde plantage samt lystfi-

skeri i den familievenlige fiskesø.

Vi er 1.400 indbyggere med stor aldersspredning
I lokalområdet, som omfatter Nr. Felding landsby og de omgivende 

landområder, er vi omkring 1.400 indbyggere. Hovedparten bor i 

selve landsbyen. 

Nybyggeriet i Nr. Felding har haft en positiv afsmidtning på skoledi-

striktets befolkningstal i de seneste 5 år. I 2003 var der således 

S Å D A N  E R  V I

Samling i skolens gymnastiksalDen aktive islandshesteklub

Gymnastik for de mindsteJulestemning i Idrætscenter Syd
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1.085 indbyggere. Dette antal steg med knap 100 personer til 1.179 

i 2008 og det forventes, at stigningen fortsætter.  

Ifølge prognoserne bliver stigningen dog lidt mindre end hidtil, 

idet det forventes at vi i 2021 ’kun’ vil være 1.197 personer.  Vi for-

venter dog selv mere, end det prognoserne viser, og vil i tråd med 

den positive udvikling undersøge nye muligheder for byudvikling i 

landsbyen og for udstykning af et nyt boligområde.

Vi har mange tilbud i Nr. Felding
I Nr. Felding har vi både kirke, idrætscenter med tilhørende ’sports-

hal’, børnehave og skole med både fritidsordning og juniorklub. Vi 

nyder også godt af en helt ny købmandsforretning og mange min-

dre erhvervsdrivende, der er med til at skabe liv i landsbyen. I alt 

har vi omkring 40 mindre virksomheder i Nr. Felding.

 

”Fut i Felding” - et dynamisk lokalsamfund
Et væsentligt led i vores dynamiske lokalsamfund er en aktiv for-

eningskultur, som blandt andet står bag flere årlige byfester og fæl-

lesspisninger. Blandt de største arrangementer  findes byfesterne 

”Fut i Felding” og ”Jul i Felding”. De mange arrangementer bidrager 

med masser af spændende oplevelser, og gør det nemt at skaffe 

nye bekendtskaber, uanset om man er til sport, musik, dans, spil, 

optræden eller bare vil hygge sig med venner og bekendte.

Herudover tilbyder landsbyens over 20 forskellige klubber og for-

eninger et bredt udbud af fritidsaktiviteter lige fra gymnastik, fod-

bold og håndbold over amatørteater til IT-forening, ungsomsklub 

og KFUM & K. 

Alt dette er med til at skabe et meget dynamisk lokalsamfund.

Ankomst til Nr. Felding fra syd ad Hovedvej 11 

’Bypladsen’ foran den nye købmandsforretning

Potentielt udstykningsområde mod syd

Den lokale daginstitution
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Nr. Felding findes i den ældste optegnelse fra 1163 som ”Felding 

Birch”, hvor birk er betegnelsen for en mindre retskreds.

De mange gravhøje i sognet vidner imidlertid om, at der har boet 

mennesker i området gennem hele oldtiden og udgravninger ved 

kirken har afsløret en stor vikingetidsbebyggelse med langhuse og 

en stor stald med plads til over 30 dyr.

En tur langs den skiltede ”Drivvej” fører gennem vadestedet ved Øl-

gryde bæk eller Gryde å, og gravhøjene i dette område viser, at det 

var her åen kunne passeres. Ved vadestedet kan man stadig se 

mange hulveje efter mange års brug.

Området har uden tvivl alle dage været et godt sted at bo.

Det Nr. Felding vi kender i dag, er vokset op ved hovedvejen, vind-

møllen, mejeriet fra 1907 og Jernbanen til Ørnhøj og Ringkøbing, 

der stod færdig i 1922. 

Tre på hinanden følgende forsamlingshuse og to missionshuse for-

tæller om et aktivt sogn, hvor folk gerne har villet mødes med hin-

anden. Og som alle andre steder, har et rigt foreningsliv gennem de 

sidste godt 100 år skabt gode muligheder for at ses. Nogle af disse 

foreninger er stadigt aktive og er fortsat grundlaget for at mange 

beboere i Nr. Felding mødes.

I takt med byens udvikling gennem de sidste 30 år, har det været 

nødvendigt at skabe nye rammer til beboerne. Der er bygget multi-

hal og børnehave. Skolen er blevet om- og udbygget. Købmands-

butikken er flyttet i store lokaler. Disse initiativer har sammen med 

en flydende takt i udstykningen af parcelhusgrunde skabt gode 

rammer også for de mange nye beboere i Nr. Felding.

H I S T O R I S K  T I L B A G E B L I K

Yngler til ”Fut i Felding”Nr. Felding midt i 1950erne med ’bytorvet’ i forgrunden

Historisk glimt fra ”Fut i Felding”I Nr. Felding er der tradition for at være aktiv
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Fælles faciliteter i Idrætscenter SydBoldbaner med mulighed for træning i kunstlys

IT-foreningens  faciliteter i Idrætscenter SydSportshallen i Idrætscenter Syd

Nr. Felding - et landsbyfællesskab med ’storby-
ens’ muligheder

I Nr. Felding bor vi tæt på Holstebro, men ikke for tæt. 

Vi vil både nyde godt af landsbyens fællesskab og ’stor-
byens’ mange muligheder.

Vi vil medvirke til en god og attraktiv byudvikling i Nr. 
Felding.  

Vi skal kunne tilbyde et godt sammenhold, gode aktivi-
tetsmuligheder og trygge rammer at vokse op i for vores 
børn. 

Vi vil arbejde for størst mulig trafiksikkerhed i Nr. Fel-
ding.

Vi vil mere end ’forstadslivet’ - vi vil lokalsamfundet med 
dets kvaliteter, som vi vil værne om og planlægge frem-
tiden ud fra.

Nr. Felding er Holstebro’s ansigt mod syd.

V O R E S  V I S I O N  O G  V Æ R D I E R
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U D V I K L I N G S K O M P A S
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For at styrke Nr. Felding og sikre landsbyen en gunstig udvikling, 

findes der tre udfordringer, som vi gerne vil have taget hånd om. 

Vi vil arbejde for størst mulig trafiksikkerhed
Den første udfordring knytter sig til hovedvej 11 og dens tunge tra-

fik. Her er der tale om en trafikbelastning, der udgør en gene både i 

forhold til landsbyens støjniveau og til trafiksikkerheden. Det gæl-

der især for dem, der ønsker at krydse vejen.

Hver dag er der børn, der benytter hovedvejen til og fra skole. Det 

er vigtigt, at der sikres størst mulig trafiksikkerhed, ikke alene langs 

hovedvejen, men også på de mindre tilkørselsveje til skolen og 

idrætsanlægget med fokus på Skolevej, Idrætsvej og Sognstrupvej.

Vi vil undersøge alternative byudviklingsmu-
ligheder
Den forholdsvis store trafikbelastning på hovedvejen bevirker sam-

tidig, at nye tilslutningsmuligheder fra landsbyen til hovedvejen er 

trafikfarlige og begrænsede. Det er et problem, som især stiller sig i 

vejen for en eventuel udstykning af nye velplacerede boligområder 

syd for byen. Vejdirektoratet har foreløbig afvist muligheden for at 

få etableret en rundkørsel. 

Vi har derfor behov for at få afklaret alternativer til de eksisterende 

byudviklingsplaner med kommunen.

Skal udviklingen af Nr. Felding både ske øst og vest for hovedlande-

vejen eller skal vi på grund af trafiksikkerheden fastholde udbyg-

ningen alene vest for vejen – og i så fald hvor?

Vi skal sammen med kommunen have afklaret, hvordan vi vægter 

og vurderer de mange bindinger i området som følge af svinepro-

duktion, svæveflyvning, hærens øvelsesterræn og naturen, når vi 

kommer vest for hovedvejen. 

Vi ønsker således at få drøftet en langsigtet strategi og plan for by-

udviklingen i Nr. Felding. 

Vi vil forbedre vores fælles faciliteter
Den tredje udfordring knytter sig til vores fælles faciliteter. Idræts-

hallen er for lille i forhold til, at der kan afholdes hjemmebanestæv-

ner. Det betyder bl.a., at vi har for få aktiviteter i weekenden, som 

kan samle landsbyens unge og ældre. 

Herudover har vi behov for et forsamlingshus eller lignende, hvor 

der er plads til, at vi alle kan mødes. Det vil sige et lokale, hvor der 

er plads til over 300 personer samt tilhørende funktionelt køkken.

Vi vil pleje og styrke vores værdigrundlag
Udover de konkrete udfordringer er det vigtigt, at vi plejer og styr-

ker landsbyens værdigrundlag. Vi skal støtte op om initiativer, der 

kan sikre og udvikle Nr. Felding som et attraktivt sted at bosætte 

sig, hvis man både vil landsbyliv og nærhed til Holstebro. 

Det er vigtigt, at vi både udnytter nærheden til Holstebro og samti-

dig fastholder Nr. Felding som noget særegent og værdifuldt i sig 

selv. I den forbindelse kan landsbyens landskabelige kvaliteter må-

ske sættes bedre i spil og gøres mere tilgængelige. 

n o g e t  i  s i g  s e l v

a t t r a k t i v t  l o k a l s a m f u n d

L A N D S B Y L I V

T R A F I K S I K K E R H E D

L A N G S I G T E T  S T R A T E G I  O G  P L A N

hastigheden skal sættes ned!

n y e  b o l i g o m r å d e r

l a n d s k a b s k v a l i t e t e r

T Æ T  P Å  H O L S T E B R O

” F U T  I  F E L D I N G ”

I D R Æ T S C E N T E R  S Y D

v æ r d i g r u n d l a g
R U N D K Ø R S E L ?

fællesskab og sammenhold
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P R O J E K T K A T A L O G

Med udgangspunkt i udviklingskompasset har vi formuleret en 

række projekter, vi mener kan styrke udviklingen i Nr. Felding

Opgradering af Idrætscenter Syd
Vi ønsker at styrke rammerne om fællesskabet og sammenholdet i 

Nr. Felding. Derfor vil vi arbejde videre med planerne om at udbyg-

ge og forbedre de eksisterende idrætsfaciliteter til et regulært 

’Idrætscenter’ med håndboldhal, multihus og integreret institution 

med vuggestue. 

I den forbindelse er det vigtigt dels at få drøftet og afklaret ad-

gangsforholdene, dels at forsøge at få løst problemerne med stør-

relsen på idrætshallen og de manglende fællesrum. 

Vi ønsker, at idrætscenteret på sigt skal være hjertet og et omdrej-

ningspunkt i Nr. Felding. (A)

Hastighedsdæmpning på Hovedvej 11 og nyt 
tilslutningsanlæg 
Som led i en generel forbedring af de trafikale forhold i Nr. Felding 

har vi behov for en hastighedsdæmpning af trafikken på hovedve-

jen. For at afhjælpe de trafikale problemer ved skolen er det endvi-

dere nødvendigt at tænke i nye løsningsmodeller og eventuelt ar-

bejde med en ny tilslutning til hovedvejen.

I den forbindelse bør det undersøges, hvordan de rent trafikale 

aspekter samt miljøforholdene omkring støj og emission fra lastbi-

lerne og de langsigtede udviklingsplaner for landsbyen kan koordi-

neres bedst muligt. 

Der er behov for en helhedsorienteret løsningsmodel, der samtidig 

sikrer en miljøforbedring i forhold til den overordnede trafik (miljø-

prioriteret gennemfart). (B)

Langsigtet byudviklingsstrategi 
Vi har brug for en langsigtet strategi, der fortæller, hvor og hvordan 

udstykning af nye arealer til boliger mv. kan finde sted. Det er såle-

des væsentligt, at vi får et overblik over hvilke arealer, der på sigt 

kan komme i spil og samtidig fastlægger, hvilke bymæssige kvalite-

ter, der skal kendetegne Nr. Felding i fremtiden. 

Hvad skal være styrende for udviklingen og hvordan prioritere vi i 

forhold til umiddelbare problemer og langsigtede ønsker?

Der findes flere byudviklingsmuligheder i Nr. Felding, men fælles 

for dem alle er, at de kræver ændringer af andre forhold som f.eks. 

trafikale eller miljømæssige forhold for at kunne realiseres. 

Vi har skitseret nogle muligheder, som vi ønsker at se nærmere på 

sammen med kommunen. (C)

 

Lys på cykelstien til Holstebro
Nærheden til de mange tilbud og muligheder i Holstebro, kan kun 

udnyttes, hvis forbindelsen til Nr. Felding er i orden. 

For de mange, der vælger at tage cyklen, vil lys på cykelstien til Hol-

stebro være en stor og velkommen gevinst. Med lys på cykelstien 

vil turen frem og tilbage både blive mere bekvem og sikker i den 

mørke tid – og nærheden til Holstebro vil kunne udnyttes mere op-

timalt. (D)

Forskønnelse af Bytorvet
Med til en forbedring af vores fælles faciliteter hører en forskønnel-

sen af Bytorvet foran købmandsforretningen. Det er et oplagt pro-

jekt, som vil medvirke til at markere Nr. Felding, når man kører forbi. 

På nuværende tidspunkt matcher Bytorvets udseende ikke dets be-

tydning for vores lokalsamfund. Bytorvet kan blive et vigtigt møde-

sted for landsbyens beboere, og er det her mange besøgende får 

det første indtryk af landsbyen. 

En forskønnelse af Bytorvet vil både gøre det mere attraktivt som 

mødested og styrke landsbyens image udadtil. (E)
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Ortofoto 2007 (20) Land © Holstebro Kommune
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H A N D L E P L A N  F R E M  T I L  2 0 1 0

Realiseringen af de foreslåede projekter vil primært bero på initiati-

ver fra de aktive borgere i Nr. Felding.  Selv om flere af projekterne 

kan igangsættes sideløbende, er det af hensyn til vores ressourcer 

vigtigt med en prioritering  – hvilke projekter mener vi, er de vigtig-

ste lige nu? 

Vi har valgt følgende prioritering af projekterne: 

1. Opgradering af Idrætscenter Syd
2. Trafiksanering af Hovedvej 11
3. Langsigtet byudviklingsstrategi 
4.  Lys på cykelstien til Holstebro
5.  Forskønnelse af Bytorvet

I forbindelse med konkretiseringen af projektet vil vi gøre brug af 

projektskemaet vist til højre. Skemaet skal skabe klarhed og de for-

skellige arbejdsopgaver indenfor projektet og arbejdsfordelingen 

mellem de involverede partnere. Vi vil desuden benytte projektske-

maet som en guide til udformningen af ansøgninger om ekstern fi-

nansiering af projekterne.

Projektets titel
Prioritering Kortfattet argumentation der beskriver, hvordan projektet bliver prioriteret – og hvorfor. 

Projektets formål Hvad vil vi opnå?

Hvilken betydning vil det have for lokalområdet, når projektet er realiseret?

Projektets indhold Hvad går det ud på? 

Hvad er baggrunden for projektet?

Projektets status Hvor står vi i dag? 

Hvad er det næste skridt? 

Er der noget, der skal undersøges nærmere, inden vi kan komme i gang?

Målgruppe Hvilke målgrupper har projektet – og hvorfor har de gavn/glæde af projektet?

Finansiering Hvordan skal det finansieres? 

Skal der søges om støtte andre steder fra? 

Hvor – og hvem gør det?

Organisering Hvem kan gøre hvad? Hvem er involveret i projektet? 

Hvilken arbejdsdeling er der og hvem er ansvarlig for hvad (tid, økonomi, aktiviteter mv.)?

Beskrivelse af en styregruppe/tovholder/projektansvarlig/kontaktperson?

Samarbejdspartnere Er det en god idé at samarbejde med andre aktører, f.eks. LAG Holstebro/kommune/interes-
senter/virksomheder/andre foreninger/borgerne generelt/udvalgte målgrupper?

Køreplan Her kan forløbet inddeles i faser, eller ud fra vigtige milepæle, evt. med tidsplan



Projektet har modtaget støtte fra EU

F ø l g  m e d  p å  w w w . n r f e l d i n g . d k


