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Afsæt
Siden 2011 har vi arbejdet med RENT LIV som Skive Kommunes brand, hvor det som 
vision og pejlemærke har hjulpet til at vække den særlige identitet, der findes på 
Skiveegnen. 

RENT LIV er brandet, der også fremover skal tegne Skiveegnen indadtil og udadtil. 
Brandet forener os, der er her, og tiltrækker dem, som endnu ikke har fundet vej. 

RENT LIV tilhører os alle – og som samlende brand skal det drive udviklingen på 
egnen. Der er masser af aktivitet på Skiveegnen, og vores virksomheder, foreninger, 
landsbyer og offentlige institutioner har hver deres særlige mål og hensyn. Men 
RENT LIV er det fælles DNA, som vi deler, og som vi alle kan trække på og inspireres 
af, når helheden er større end sine enkeltdele.   

I 2019 har vi revitaliseret RENT LIV med det formål at styrke det lokale ejerskab, øge 
aktiveringen og sætte en tydelig kurs for Skiveegnen. Det er nyt liv til RENT LIV. 

RENT LIV er ikke et slutmål. RENT LIV omfatter en cirkulær tilgang til tingene, der 
understøtter vores unikke, lokale styrker – og sætter retningen for Skiveegnens frem-
tid med beskyttelse og benyttelse af vores naturlige ressourcer. 

Vi kalder vores særlige, cirkulære tilgang for Skiveegnens livshjul – og de kommende 
års RENT LIV-projekter og aktiviteter indeholder alle tre dimensioner på én gang:  
Vi vil skabe vækst og udvikling af Skiveegnen gennem grønne handlinger. Vi gør det 
sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det, fordi vi udvikler en egn i balance – miljø-
mæssigt, mentalt og menneskeligt. 

Grøn handling er de bæredygtige tiltag, vi gennemfører for at fastholde 
vores grønne førerposition; grønt iværksætteri, bæredygtige projekter, 
cirkulær produktion. Grøn handling er, når vi tænker natur-, miljø- og 
klimahensyn ind i vore handlinger. 

Fælles virkelyst er det fællesskab og den nærhed, der er en særlig driv-
kraft for egnens grønne omstilling; deleøkonomi, bæredygtig samska-
belse i forenings- og kulturtilbud, erhvervs- og uddannelsessamarbejder 
og foretagsomhed i fællesskaberne. 

Egn i balance handler om udviklingen af de stedsnære og naturlige 
kvaliteter for både natur og mennesker; grønne og blå fritidsaktivite-
ter, aktivt udeliv, fysisk og mental sundhed, projekter til beskyttelse og 
benyttelse af vores enestående natur. 
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Fortællingen 
RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. 
Tilsammen giver det RENT LIV.

• Det vi vil – vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger
• Måden vi gør det på – vi gør det sammen gennem fælles virkelyst
• Hvorfor gør vi det – vi gør det for at beskytte, benytte og udvikle en egn i balance

På Skiveegnen er der aldrig rigtigt langt mellem mennesker. Vi kender og kerer os om hinan-
den, mens vi skaber rum for liv og drivkraftige fællesskaber. Vi bruger vores særlige sammen-
hængskraft og går forrest med grøn handling for at beskytte, benytte og udvikle vores egn fra 
Fur i nord til Flyndersø i syd – og fra Nordfjends i øst til Kås Hoved i vest.  

Skiveegnens vekslende landskaber tilskynder liv i aktivt samspil med naturen. Mødet med den 
199 km lange kyststrækning er et løfte om livskvalitet og unikke naturoplevelser, og vores 
særlige placering giver vitaminer til krop, sjæl og erhvervsliv. For naturliv og forretning hænger 
sammen, og med grøn respekt går vi på opdagelse i naturens spisekammer og aktivitetsmu-
ligheder – og stiller det til rådighed for hinanden og andre i hele Danmark og langt ud over 
landets grænser. 

Den grønne omstilling spirer overalt. I landsbyerne skal grønne tiltag være drivkraften for lokal 
vækst. I skole- og dagtilbuddene er grønne handlinger med til at danne vores børn og unge. I 
forenings- og kulturlivet giver bæredygtige aktiviteter ny inspiration til sammenhold og kreativi-
tet. I erhvervslivet hylder vi entreprenørånden, bakker op om andelstanken og skaber banebry-
dende udviklingsprojekter i samarbejder med kommunen og uddannelsesinstitutionerne.  

I mere end 40 år er vi gået forrest med vedvarende energi, bæredygtige klimaløsninger og 
cirkulær produktion. Vi har et særligt blik for grøn vækst og udvikling, og verden henter i dag 
inspiration hos os. Vi investerer i vores grønne viden og tiltrækker dem, der dyrker det bære-
dygtige: Borgere, virksomheder, foreninger, erhvervsturister, arbejdskraft og studerende. Vi har 
fokus på biodiversitet, miljø og klima. Vi skaber lokale løsninger på globale udfordringer, og vi 
udvikler en egn i balance. 
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Grøn handling i fællesskaber 
og for en egn i balance 
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Mål og realisering 
RENT LIV sætter rammen og retningen for hele Skiveegnens udvikling. RENT 
LIV er et livshjul, som drives fremad, når det aktiveres i partnerskaber mellem 
borgergrupper, institutioner, erhvervsliv og kommune. RENT LIV på Skiveegnen 
realiseres og aktiveres gennem centrale og decentrale indsatser, der i forening 
udvikler Skiveegnen. 

RENT LIV er både en brandingstrategi og et fælles pejlemærke, som gør Skiveegnen 
til et grønnere, mere bæredygtigt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. 

Derfor indgår arbejdet med FN’s 17 Verdensmål også som en naturlig del af 
RENT LIV: Fra børnehavens indsats for at undgå affald i naturen efter udflugter, 
over landsbyprojekter med fokus på CO2-reducerende samkørselsordninger, til 
kommunale byudviklingsprojekter med borgerinddraget etablering af stisystemer i 
lokalområdet og etablering af den store erhvervssatsning GreenLab Skive. 

Store og små tiltag, som tilsammen skaber en positiv udvikling, for vores egn.  
Nu og i fremtiden. 

RENT LIV ejes og drives af alle, der vil være med. Målsætningerne er overordnede 
rammer for RENT LIV, som alle aktører kan tage ejerskab på og formulere deres egne 
mål ud fra. Det giver handlingsrum.

Målsætningerne for RENT LIV 
• Skiveegnen skal være kendt for at realisere grønne handlinger med fokus 

på klima og miljø til beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturens 
mangfoldighed – og for at demonstrere, hvordan grøn omstilling skaber 
bæredygtig samfundsudvikling og gunstige forretningsmuligheder for 
erhvervslivet.  

• Skiveegnen skal være et grønt innovationsmiljø, hvor vi med fællesskabet som 
drivkraft skaber nye, bæredygtige projekter og partnerskaber, der giver værdi 
til vores og andres hverdag. Alt fra borgergrupper, uddan nelse sinstitutioner, 
virksomheder og førende forskere kan indgå i RENT LIV-partnerskaber. 

• Skiveegnen skal være kendt for visionær og bæredygtig udvikling, hvor 
naturen og dens biodiversitet gøres synlig og tilgængelig for borgere og 
turister gennem stærke, stedsspecifikke oplevelser med lokal kultur, natur og 
produkter.   
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Skive Kommunes RENT LIV-mål 
En række af kommunens mål bidrager til RENT LIV, eksempelvis er det målet:

• At være selvforsynende med vedvarende energi i 2029

• At være førende indenfor genanvendelse og reduktion af affald

• At aktivt støtte udviklingen af et mere innovativt og bæredygtigt erhvervsliv

• At fokusere på at skabe bæredygtige byer og landsbyer; eksempelvis  
BigBlue Skive og områdefornyelser i landsbyer.

Partnerskabers RENT LIV-mål 

RENT LIV partnerskaberne udvikler egne mål og handlinger baseret på de overord-
nede målsætninger.  

Målene og handlingerne kan tage stilling til: 

• Hvilken forskel gør vores grønne handlinger?  
– ”Vores grønne handlinger sikrer…”

• Hvad er den særlige værdi af den fælles indsats?  
– ”Vores fællesskab bidrager til…” 

• Hvordan bidrager vi til at beskytte, benytte og udvikle en egn i balance? 
 – ”Vi udvikler en egn i balance ved...” 

• Hvor mange ressourcer (økonomi, tid, menneskelige ressourcer) skal der bruges 
i projektet? 

  – ”Vores RENT LIV-indsats kræver...”  
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De grønne handlinger er det, vi gør. I fællesskab er måden, vi gør det 
på. Og en egn i balance er målet med det hele.  

Tilsammen giver det RENT LIV.

LIVSHJULET 

FÆ
LLE

S VIRKELYST

GRØN HANDLING EGN I BALA
NC
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Støtte til RENT LIV-partnerskaber
Skive Kommunes bidrag til livshjulet udgør kun en del af RENT LIV på Skiveegnen. 
Drivkraften bag livshjulet er de mange RENT LIV-partnerskaber, som udvikles rundt 
om på Skiveegnen. Det er den samlede sum af RENT LIV-partnerskaber, der skaber 
vedvarende positive forandringer på Skiveegnen.  

Der findes således tre typer af RENT LIV-aktiviteter. Der skelnes mellem, hvem der 
ejer og driver aktiviteten. Alle tre typer af RENT LIV-aktiviteter har mulighed for at 
søge om finansiel støtte i RENT LIV-puljen.

RENT LIV-puljen
RENT LIV-puljen støtter op om de projekter og indsatser, der understøtter og rea-
liserer RENT LIV-brandet. Puljen bidrager til finansiering af udviklingsprojekter og 
aktiviteter, som tager afsæt i RENT LIV-livshjulet.

Skive Kommune har siden 2012 understøttet lokale initiativer gennem RENT LIV- 
puljen. Revitaliseringen af RENT LIV-brandet medfører en justering af puljens kriteri-
er, der flugter med det præciserede brand. Kriterierne til støtteværdige projekter er 
derfor, at de består af grønne handlinger, der udføres i fællesskaber og for en egn i 
balance. 

Støtteværdige RENT LIV-projekter kan eksempelvis fokusere på at øge genanvendel-
sen af materialer, fremme biodiversiteten eller reducere CO2-udledningen på Skive-
egnen. Det — og meget andet — er RENT LIV. 

De grønne handlinger er det, vi gør. I fællesskab er måden, vi gør det på. Og en egn 
i balance er målet med det hele. Tilsammen giver det RENT LIV. 

RENT LIV- 
aktiviteter, 
der ejes og 

gennemføres 
af Skive 

Kommune

RENT LIV- 
aktiviteter, der ejes 
og gennemføres i 
samskabelse med 
Skive Kommune 

og eksterne 
aktører

RENT LIV- 
aktiviteter, 
der ejes og 

gennemføres 
af eksterne 

aktører



10

RENT LIV og FN’s 17  
Verdensmål
I Skive Kommune arbejder vi med FN’s 17 Verdensmål. Der er helt naturlige snitfla-
der mellem Verdensmålene og RENT LIV, men der er også en naturlig forskel:  
FN’s 17 Verdensmål udstikker ambitiøse globale målsætninger, der skal skabe en 
bedre verden. RENT LIV arbejder med lokale løsninger.  

Vi vil skabe vækst og udvikling af Skiveegnen gennem grønne handlinger. Vi gør det 
sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det, fordi vi udvikler en egn i balance –  
miljømæssigt, mentalt og menneskeligt. 

Når vi arbejder med Verdensmålene, understøtter vi RENT LIV-brandet. Ligesom 
RENT LIV-aktiviteter, i det store og i det små, bidrager til en bedre verden og er med 
til at opfylde en lang række af FN’s Verdensmål.



11



12

RENT LIV i alt  
Alt er ikke RENT LIV, men RENT LIV kan tænkes ind i alt, når helheden skal være 
større end sine enkeltdele. Med dette mantra kan vi alle tage ejerskab til RENT LIV 
og dermed bidrage til at aktivere brandet. I det store og i det små. 

GreenLab Skive A/S står i dag som egnens største og stærkeste RENT LIV-udviklings-
motor. Virksomheder med bæredygtige profiler etablerer sig her for at blive en del 
af den unikke energisymbiose. Det skaber arbejdspladser, tiltrækker investeringer og 
flere nye borgere.

Big Blue Skive er også et eksempel på et omfattende RENT LIV-projekt. Gennem 
løbende involvering af borgerne og med inddragelse af lokale entreprenører udvikler 
kommunen Skive by. Der lægges stor vægt på at bevare naturens åndehuller i områ-
derne ved Skive Å for dermed at skabe livskvalitet for borgerne.  

Men også de mindre projekter tæller. Når vores yngste borgere samler affald på 
skovturen og får en snak om, hvordan vi kan passe på vores natur, så er det RENT LIV. 
Når en forening indarbejder genanvendelse i et event, er det RENT LIV. Når en klub 
investerer i CO2-reducerende løsninger, er det RENT LIV. Når en arbejdsplads gør en 
indsats for at mindske madspild, er det RENT LIV. Når en borgergruppe arbejder for 
at skabe bedre adgang til naturen, er det RENT LIV. Mulighederne for at bidrage til 
RENT LIV er uendelige.

Et projekt kan altså have 100 procent RENT LIV-fokus. Men det kan også blot inde-
holde elementer af RENT LIV. Forudsætningen er blot, at projektet handler om at 
skabe udvikling gennem grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. 
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Eksempler på indsatser
RENT LIV findes allerede på Skiveegnen. I årevis har vi udviklet og gennemført inno-
vative, grønne udviklingsprojekter i tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, 
institutioner og borgere – lokalt og nationalt. Men RENT LIV har livet foran sig, og 
fremover bliver der kun flere indsatser og projekter, der udfolder den særlige kombi-
nation af grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. 

Nedenstående illustration viser eksempler på igangværende projekter, der fører 
RENT LIV ud i livet. 
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