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Gårdnavn: Nederdahl (ses også stavet Nederdal).
41,7 ha, hvoraf 1 ha eng.
Oprindelse ikke kendt.

Ejerforhold:

1907 blev gården købt af Bernhard Jensen (1885 – 1950), g.m. Karen Jensen (1881 - 
1967). Også gården Feldborg samt et boelsted blev købt og nedrevet, og jorden 
sammenlagt med Nederdahl.

1951 overtog sønnen Christian Nørsøller (1913 – 1991), g.m. Astrid Nørsøller (1913 – 
2008). - Parret havde indtil da haft vognmandsforretning og senere købmandsbutik.
I begyndelsen af 1970'erne frasolgtes 1 ha til udstykning af byggegrunde (Skt. Olai Bakke 
7 – 23).

1975 blev det tredje generations tur, nemlig Jørgen Nørsøller (f. 1939), g.m. Lis Bay 
Kjeldsen (f. 1941), d.a. Marie og Aage Kjeldsen. - Parret har børnene Thomas (1965) og 
Susanna (1967). - Lis og Jørgen havde været forstanderpar ved et børnehjem i 
København. De blev begge læreruddannet fra Skive Seminarium 1968 og har ved siden af
landbruget virket som lærere i folkeskolen. Jørgen har desuden som ung været på 
Ladelund Landbrugsskole.

1991 blev gården solgt og i de kommende år handlet et par gange. I skrivende stund 
(2016) ejes og drives Nederdahl af R. Færch Invest Aps.
 
Bygninger:

Stuehuset opført 1881 og restaureret 1975. Kostalden opført efter en brand 1958, 
svinestalde 1907 og 1978, lade og maskinhus 1958. Alle avlsbygninger nedrevet 2015 og 
en ny hal opført. Af oprindelige bygninger er kun stuehuset tilbage.

Gårdens drift:

I Jørgen Nørsøllers tid blev gården drevet med skiftende salgsafgrøder som hvede, raps, 
ærter, byg, frøgræs, hestebønner og hør. Selv om gården havde div. maskiner, blev en del 
af markarbejdet udført af maskinstation. Den animalske produktion har omfattet fedesvin 
samt ammekøer og opdræt af Limousine.
I de nye ejeres tid er der skiftet mellem især raps, hvede og majs. Ingen dyr på gården.

Se billeder nedenfor  
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