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1.

INDLEDNING

Der er flere steder i klyngen faldefærdige bygninger,
som er med til at sætte et negativt præg på området. Der trænger til at blive ryddet op, så de tomme
huse ikke længere skræmmer både nuværende
borgere og potentielt nye indbyggere væk.

Muligheder og særkender
Denne rapport handler om Vesterhavsklyngen i Holstebro Kommune, som er en del
af kampagnen Landsbyklynger. En kampagne, som i 2017-2019 søsætter 24 landsbyklynger fordelt over hele Danmark. Bag
kampagnen står Realdania, DGI og Lokale
og Anlægsfonden.
Den 1. februar 2017 mødtes borgerforeninger
fra hele Holstebro Kommune på et fællesmøde
arrangeret af Holstebro Kommune, hvor temaet var
Landsbyklynger. Efter ansøgning til landsbyklyngesekretariatet i maj 2017 blev Vesterhavsklyngen
i november 2017 optaget i kampagnen, og i april
2018 blev klyngen etableret som en forening på en
stiftende generalforsamling.

Der er i dag den basale service i området, men
med udgangspunkt i de demografisk udfordringer
frygter borgerne, at den med tiden forsvinder, hvis
udviklingen ikke vendes.

Da området dækker over ét samlet skoledistrikt, har
lokalsamfundene været vant til at samarbejde. Med
etableringen af Vesterhavsklyngen er det samarbejde blevet formaliseret, og forhåbentligt bliver det
med tiden udbygget og videreudviklet.

Der er 24 km fra Madum, som ligger længst mod
sydøst, til Thorsminde, som ligger længst mod
nordvest. Da den kollektive transport igennem de
seneste år er blevet kraftigt beskåret, betyder den
relativt store afstand, at borgere uden bil har svært
ved at komme rundt i klyngen. Der er dog mulighed
for at benytte Flextur og Flexbus, der er kollektiv
trafik på tilkald.

Placeret mellem Vesterhavet, Nissum Fjord,
Madum Å, Husby Sø og Husby Klitplantage ligger
området naturskønt omringet af hav, fjord, skov
og eng. Den natur tiltrækker årligt mange tusinde
turister og spiller en vigtig rolle for de cirka 1.800
sommerhusejere i området. Der er sommerhusområder ved Husby, Fjand, Bjerghuse og Nørhede.
Turister såvel som sommerhusejere er afgørende

for Vesterhavsklyngen. Både ved deres fysiske tilstedeværelse, mens også på grund af den omsætning, de genererer hos erhvervslivet i området.
Der er i klyngen en del kunstnere, som er med til
synliggøre og skabe en fælles identitet for klyngen.
Desuden er der en del østeuropæiske arbejdere,
som er med til at løfte indbyggertallet og dermed
grundlaget for den offentlige service.
Af specielle attraktioner i området er der bl.a. Strandingsmuseet i Thorsminde og Multihallen/Sportstorvet i Sdr. Nissum. Derudover er der to efterskoler,
Husby Efterskole og Staby Efterskole, som giver
meget til området i form af både arbejdspladser,
kulturelle arrangementer og faciliteter i form af
idrætsanlæg og fælles mødesteder. Desuden ligger
Tvindskolerne i landsbyklyngen.

Klyngen dækker over byerne Thorsminde, Sdr.
Nissum, Husby, Staby, Madum og oplandet hertil.
Der er tale om ét samlet skoledistrikt i form af Staby
Skole, som dækker hele området. Vesterhavsklyngen er placeret i den vestligste del af Holstebro
Kommune, som ligger vest for Ulfborg, syd for
Nissum Fjord og ud til Vesterhavet.
Målet med etableringen af Vesterhavsklyngen er
bl.a. at forbedre sammenholdet på tværs af byerne
og skabe en fælles identitet, hvor folk i området
føler, at hele klyngen er deres hjem. Gamle og nye
fællesskaber skal understøttes, byernes kalendere
skal koordineres, og fælles aktiviteter skal stables
på benene. Særligt vigtigt er det også at de ressourcer, som er i området, bliver udnyttet bedre end
tilfældet er i dag. Det gælder både de fysiske såvel
som de menneskelige ressourcer.

Udfordringen

Holstebro Kommune har befolkningsvækst, men
den er ulige fordelt i kommunen. Landsbyklyngen
er demografisk udfordret i form af et faldende
befolkningstal, færre børn, færre voksne i den
arbejdsdygtige alder og flere ældre. Det betyder,
at grundlaget for skoler, daginstitutioner, butikker,
mødesteder og foreningslivet smuldrer. Eksempelvis har det de seneste år været vanskeligt at
opretholde flere af idrætsaktiviteterne i området, da
den kritiske masse er blevet for lav, og holdene som
følge deraf bliver for små.
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Udfordringerne i Vesterhavsklyngen er ikke unikke.
I Danmark er befolkningstallet stigende, men stigningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en række af landdistrikterne. Imens områderne omkring
Aarhus og København de seneste ti år har oplevet
stor vækst, så har en række kommuner i Nordjylland, Vestjylland og det sydlige Danmark samt
ø-kommunerne oplevet en befolkningsnedgang.1
Parallelt med denne udvikling sker der en række
interne forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark
stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver
tilbage. 2
Det betyder, at mange landsbyer i landdistrikterne i
dag har svært ved at fastholde deres eksistensberettigelse som selvstændige, bæredygtige landsbyer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en
aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer oplever i dag, at skolen lukker, busruter bliver nedlagt,
og købmanden drejer nøglen om. Det medfører et
behov for omstilling for de mennesker, som bor i
landsbyerne.
Endvidere giver det et øget pres på tilpasning af
den kommunale service, når der bliver flere ældre
og færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommuner arbejder derfor som en del af den kommunale
landdistriktsstrategi med i højere grad at udnytte
ressourcer og sammentænke funktioner på tværs
af landsbyer. Det kræver, at man søger dialog med
borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger.
Fritids- og foreningslivet rammes også af de faldende befolkningstal i mange landdistrikter. Foreningerne bliver pressede i forhold til antallet af medlemmer, frivillige samt faciliteter med deraf følgende
økonomiske udfordringer.

Landsbyer står stærkere,
når de står sammen

I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i samarbejde med fem af landets kommuner Pilotprojekt
Landsbyklynger. Evalueringen af pilotprojektet viste,
at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At
landsbyer, som ligger i nærheden af hinanden, kan
drage fordel af at samarbejde om og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan
landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og
drift optimeres.3

Tannisbugt

Hjørring

Frederikshavn

Østkystens
Guld

Jammerbugt

Rundt om
Hammer
Bakker

Læsø

Brønderslev

Aalborg
Thisted

Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes
videre med i Vesterhavsklyngen. Det betyder,
at den overordnede tilgang er, at landsbyer står
stærkere, når de står sammen. At landsbyer, der
samarbejder, kan bruges som strategisk værktøj til
udvikling af landdistrikter.

Mors

Mariagerfjord
Skive

Mariagerfjord Vest
Kronjylland

Sydvest
Salling

Lemvig
Struer

Norddjurs

Randers
Viborg

Holstebro

Liv i
Ådalen

Faurskov

Vesterhavsklyngen
Silkeborg

Herning

DEFINITION AF EN
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden,
som samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter
hinandens styrker til at udvikle både
den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om
at skabe en fælles stedsidentitet,
socialt fællesskab og om at samles
om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.⁴
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1.2. PROCESSEN
At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de
skaber et nyt fællesskab.

Metodisk tilgang

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Processen for etablering af en landsbyklynge
strækker sig over 18 måneder og består af fem
faser.
Forud for opstart og den første fase sker en
prækvalifikation, hvor kommunen i samarbejde med
lokalsamfundet udarbejder den ansøgning, der
kvalificerer optagelsen i kampagnen.

1.
FASE

Opstart og
planlægning
3 mdr.

I første fase etableres klyngen med en styregruppe/klyngebestyrelse, som er ansvarlig for projektet, og som varetager den overordnede styring.
Ligeledes kommunikeres projektet bredt ud, og der
rekrutteres frivillige, som ønsker at engagere sig i
det nye samarbejde.

2.
FASE

Dataindsamling,
kortlægning og
kommunikation
6 mdr.

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyngen med fokus på de potentialer, der kan styrke
klyngens identitet og udvikling. Denne del består
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til
alle borgere fra 16 år og opefter i klyngens geografi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles
kommunikationsplatform.

3.
FASE

Vision og
indsatsområder. Det
strategiske fundament
2 mdr.

I tredje fase arbejdes der på baggrund af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for den videre
proces. Med udgangspunkt i den vision udvælges
enkelte indsatsområder, som fremadrettet prioriteres.

4.
FASE

I fjerde fase udarbejdes der handleplaner og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.
I den femte og sidste fase afrundes projektet, og
der laves en strategiplan, der fungerer som pejlemærke for den langsigtede udvikling af området.

Den overordnede metodiske tilgang i udviklingen af
landsbyklynger er, at det er borgerne, som har den
nødvendige erfaring og viden, der er afgørende for
at kunne igangsætte de udviklingsprocesser og justeringer, der er brug for lokalt. Med denne metode
er der fokus på, at forandring skal komme nedefra,
og ejerskabet til forandring skal forblive på lokale
hænder. Forankringen ønskes hos en bred vifte af
de lokale aktører.
Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent, som
skal være med til at inspirere de frivillige og drive
processen, således at fremdriften sikres gennem
alle fem faser. Proceskonsulenten skal ligeledes
bidrage til at understøtte den lokale involvering og
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet
med de forudbestemte fokuspunkter. Der sidder
endvidere en kommunal repræsentant i styregruppen/klyngebestyrelsen. Repræsentanten skal sørge
for, at der er sammenhæng mellem de initiativer,
der sættes i gang, og de kommunale planer for området. Den kommunale forvaltning ligger endvidere
inde med en lang række relevante data og viden
på mange af de områder, som landsbyklyngen
arbejder med.

Stedbundne potentialer er unikke ressourcer relateret til et område eller en geografisk lokalitet.⁵ Stedbundne potentialer kan være mange ting. Det kan
være kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed
til storslåede naturområder eller en lokal håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan også
være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse
eller lokal viden og sociale netværk, der er opstået
over tid på et sted. Der vil gennem hele processen
være opmærksomhed på at lokalisere de stedbundne potentialer og bringe dem i spil. Den borgerinvolverende tilgang er en måde at invitere den lokale
viden og de lokale værdier ind i processen omkring
dannelsen en landsbyklynge.
Gennem de fem faser arbejdes der med seks
fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som
er bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling
af lokalsamfund.⁶ Fokuspunkterne fungerer som
styringsredskaber i processen, og de er med til at
sikre fremdrift og struktur.

Handleplaner og
indsatsområder
5 mdr.

DE SEKS FOKUSPUNKTER OG DERES MÅL

5.
FASE

Afrunding,
strategiplan, forankring
og implementering
2 mdr.

Organisering

Etablering af en fælles organisering, der koordinerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer
og arbejder med strategiske perspektiver for
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.

Kommunikation

Etablering af en styrket og koordineret kommunikationsindsats, der sikrer relevant information
om klyngen både internt og eksternt.

Involvering

Involvering af borgerne via en spørgeskemaundersøgelse, borgermøder og etablering af
arbejdsgrupper.
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Stedbundne potentialer

Kommunesamarbejde

Etablering af et styrket samarbejde med kommunen, så borgere og kommune i fællesskab
optimerer den kommunale service.

Mødesteder

At gennemføre en kortlægning af mødesteder i
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger.

Aktivitetsudbud

At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger.
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1.3. RAPPORTEN
Målet med rapporten er at styrke beslutningsgrundlaget for Vesterhavsklyngen. Således skal
rapporten danne grundlag for prioriteringer og
beslutninger om de indsatsområder, der fremadrettet skal arbejdes med. Det sker ved at kortlægge de
kvaliteter og potentialer, der findes i landsbyklyngen, dens demografi og de interne strukturer. De
interne strukturer belyses særligt via en borgerundersøgelse, som kortlægger borgernes syn på de
udfordringer og potentialer, der findes i området.
Rapporten kommer til at danne afsæt for en strategiplan, som udarbejdes i den femte og sidste fase
af processen.

Målgruppen for rapporten

Den primære målgruppe for rapporten er bestyrelsen for Vesterhavsklyngen samt de aktive arbejdsgrupper, der med tiden bliver tilknyttet projektet.
Heri medregnes også Holstebro Kommune.
Den sekundære målgruppe består af Realdania,
DGI og Lokale og Anlægsfonden, der er medfinansierende i projektet. Øvrige interessenter kan være
kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdistriktsudvikling og landsbyklyngesamfund ud fra en
borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning

Kapitel 1 introducerer Vesterhavsklyngen og kampagnen Landsbyklynger.
Kapitel 2 opsummerer hovedresultaterne fra
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta
og analyser på klyngen såvel som resultaterne fra
borgerundersøgelsen.
Kapitel 3 præsenterer klyngens beliggenhed, og
der skabes et overblik over den demografiske profil.
Kapitel 4 formidler resultaterne fra borgerundersøgelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunkter
for landsbyklyngesamarbejdet.
Kapitel 5 fremlægger de fremtidige perspektiver for
Vesterhavsklyngen. Kapitlet bygger på borgerundersøgelsen og rapportens første fire kapitler.
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2.

ORGANISERING
OG SAMARBEJDE

HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne
fra den demografiske analyse og borgerundersøgelsen. Derudover fremhæves de vigtigste
fokuspunkter for fremtiden.

KOMMUNIKATION

2.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE
Vesterhavsklyngen ligger placeret i den vestlige
del af Holstebro Kommune ved det forblæste
Vesterhav og Nissum Fjord. Klyngen grænser
op til Ringkøbing-Skjern Kommune og Lemvig
Kommune. Klyngen omfatter byerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum samt
byernes oplande.
Befolkningstallet i Holstebro Kommune er steget med 3 % i løbet af det seneste årti, således
at der i dag bor 58.330 borgere i kommunen.
Stigningen forventes at fortsætte de kommende
år, og befolkningsfremskrivningen forudsiger, at
der i Holstebro Kommune i 2040 vil bo 60.590
indbyggere. Stigningen vil ske i byområderne,
mens landområderne vil miste indbyggere.
I Vesterhavsklyngen bor der i dag 2.025 indbyggere. Over de seneste 11 år har klyngen
mistet ca. 250 borgere, hvilket svarer til en
befolkningsnedgang på 11,5 %. Dog har tre af
de fire sogne i klyngen fra 2017-2018 oplevet
en fremgang i indbyggertallet.

Der er i klyngen en positiv befolkningsudvikling
over kommunegrænsen, mens der en negativ
udvikling inden for kommunegrænsen. Det skal
forstås således, at der (1) er flere, der flytter
til området fra andre kommuner, end der er
borgere, der flytter fra området og til en anden
kommune, og (2) at der er færre borgere i
Holstebro Kommune, der flytter til klyngen, end
der er borgere, der flytter væk fra klyngen for at
bosætte sig et andet sted i kommunen.
Sideløbende med udviklingen i befolkningstallet
er der sket store ændringer i befolkningssammensætningen. Der er kommet en mindre
andel af børn (0-16 år) og voksne i den arbejdsdygtige alder (26-64 år), mens der er kommet
en større procentdel af ældre (+65).
Det betyder bl.a., at gennemsnitsalderen for
borgerne i klyngen er steget fra 40,6 år i 2007 til
45,6 år i 2018.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
Til at kortlægge borgernes syn på deres landsbyklynge er der foretaget en borgerundersøgelse. Den er
gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og gennemført fra d. 6. april til d. 29. april
2018. I alt har 419 borgere besvaret undersøgelsen.
Det svarer til 21,1 % af indbyggerne i klyngen. Gennemsnitsalderen på respondenterne er 54,8 år.
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35 % af respondenterne ved ikke, hvordan
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne i
dag. 21 % mener ikke, at samarbejdet er godt.
Det vidner om et generelt svagt kendskab til
de eksisterende samarbejder på tværs. Der er
derfor et stort forbedringspotentiale.
I forlængelse heraf mener 90 %, at et samarbejde på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt,
hvis landsbyerne skal overleve. Det viser en
stor opbakning til landsbyklyngen.

TILKNYTNING
OG TILFREDSHED

Der er generelt en stor tilfredshed med at bo i klyngen.
94 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor
de bor. 87 % føler tilknytning til det sogn, de bor i,
mens 60 % føles tilknytning til hele Vesterhavsklyngen.
Stedsidentiteten er således i højere grad bundet til det
sogn, borgerne bor i, end til hele klyngens geografi.
Naturkvaliteterne i området er den klart vigtigste årsag
til, at respondenterne bor, hvor de bor.

76 % havde hørt om landsbyklyngen, før de
deltog i borgerundersøgelsen.
Borgerne henter i dag primært informationer
om lokal udvikling gennem samtale med folk
fra lokalområdet (53 %), via lokale aviser
(46 %) og på Facebook (31 %). I fremtiden
foretrækker borgerne i stigende grad at benytte sig af mails/nyhedsbreve (56 %), lokale
aviser (46 %), Facebook (34 %) og en lokal
hjemmeside (33 %).

FRIVILLIGHED OG
BORGERINVOLVERING

94 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis
landsbyerne skal overleve. Det viser, at borgerne er meget bevidste om deres afgørende
rolle i forhold til landsbyernes overlevelse.
47 % af respondenterne laver i dag frivilligt
arbejde. Det er 6 procentpoint mere end på
landsplan, hvor 41 % af danskerne har lavet
frivilligt arbejde inden for det seneste år.
Størstedelen af de borgere, som i dag er frivillige, påbegyndte deres frivillige engagement,
fordi de havde en interesse for sagen (65
%). Det, de i dag får ud af at arbejde frivilligt,
er i høj grad et socialt fællesskab (69 %) og
muligheden for at gøre noget, som er vigtigt
for lokalsamfundet (62 %).
I alt giver 84 borgere udtryk for, at de gerne
vil kontaktes for at høre mere om mulighederne for at blive frivillig i Vesterhavsklyngen.
Det giver et godt frivilligt fundament at arbejde videre ud fra.

KOMMUNESAMARBEJDE

Holstebro Kommune beskriver i Kommuneplan
2017, at samarbejde mellem lokalsamfund i
form af landsbyklynger skal fremmes. Derudover pointeres det flere steder i kommuneplanen, at den lokale udvikling skal ske i samarbejde med indbyggerne, borgerforeningerne og
landsbyerne.

MØDESTEDER

Borgerne vurderer, at haller og klubhuse i
området og tilbagevendende årlige arrangementer har det største potentiale til at kunne
samle borgerne på tværs af klyngen. Men også
institutioner og dagligvarebutikker vurderes til at
have stor betydning i den forbindelse.

AKTIVITETSUDBUD

77 % er tilfredse med det fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet.
Det mest populære forslag til nye aktiviteter
er vandreture, som hele 54 % efterspørger.
Inden for kategorien Idræt og motion er
fitness (44 %) og gymnastik (41 %) det mest
efterspurgte, mens det inden for kategorien
Kultur er aktiviteter for unge (43 %).
Forslagene til nye aktiviteter er afhængig af
respondenternes alder. Eksempelvis efterspørger flere over 60 år vandreture (64 %),
mens respondenter under 30 år i højere grad
efterspørger mountainbike (57 %) og aktiviteter for unge (62 %).
Aktiviteter som markedsdage (45 %), fællesspisninger (41 %) og årstidsfester (39 %)
vurderes af respondenterne til at have det
største potentiale til at samle borgerne på
tværs af klyngen.

TRANSPORT

85 % af respondenterne er villige til at bevæge sig mere end 5 km. efter deres fritidsinteresser. 58 % vil bevæge sig over 10 km,
hvilket ofte vil være nødvendigt i forbindelse
med fælles aktiviteter i Vesterhavsklyngen.
23 % af respondenterne har i deres samlede
husstand behov for anden transport end deres egen bil mere end to gange om ugen.
Cykelstier (28 %) og den kollektive trafik
(25 %) er de mest efterspurgte transport
former blandt respondenterne.

72 % af respondenterne ved ikke, om Holstebro
Kommune har beskrevet, hvordan de ønsker,
at samarbejdet mellem borgerne/de frivillige og
kommunen kan foregå.
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2.3. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
En god infrastruktur (59 %) og gode skoler
og institutioner (50 %) vurderes af borgerne
til at være de vigtigste emner for klyngen at
samarbejde om i fremtiden.
Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte
landsbyer vil stå stærkere i forhold til samarbejdet med kommunen, hvis de formår at stå
sammen omkring de emner, der vedrører netop infrastruktur samt skoler og institutioner.
Det er områder, hvor idéer og mulige løsninger skal findes i samarbejde med kommunen.
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3.

VESTERHAVSKLYNGEN

I udviklingen af en landsbyklynge er det
nødvendigt at se på en række interne
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et
indblik i det lokalområde, man ønsker at
udvikle og forstå. I det kommende kapitel

vil bl.a. Vesterhavsklyngens beliggenhed,
samarbejder og den demografiske profil
i den forbindelse blive præsenteret. Det
samme vil en lang række øvrige forhold og
faktorer.

3.1. BELIGGENHED
Vesterhavsklyngen omfatter byerne Thorsminde,
Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum samt oplandene hertil. Rent geografisk dækker klyngen hele
området syd for Nissum Fjord, fra Staby og Madum
sogne i sydøst til Thorsminde i nordøst. Det udgør
den vestligste del af Holstebro Kommune. Det er
ca. 24 km mellem klyngens yderpunkter, og der er

mellem 30 og 45 km fra klyngens byer til Holstebro.
Området er geografisk særligt kendetegnet af det
forblæste og smukke Vesterhav og Nissum Fjord.
Derudover er der i området både søer, åer, skove
og enge. Alt sammen noget som årligt lokker mange turister og sommerhusgæster til.

3.2. SAMARBEJDET I DAG
Som skrevet indledningsvist dækker et samlet
skoledistrikt i form af Staby Skole hele området.
Klyngen er derfor på skoleområdet vant til at se sig
selv som en samlet enhed. Der er ud over Tvindskolerne ingen friskoler i området, og derfor spiller
Staby Skole en stor rolle som en samlende kraft.
Der er to efterskoler i området: Staby Efterskole og
Husby Efterskole, der også står for fælles arrangementer i området. Herudover er der også på ældreområdet og mellem kirkerne et godt samarbejde i
dag. Eksempelvis har menighedsrådene allerede
et veletableret samarbejde med hensyn til arran-

gementer i kirkerne, fx den årlige kirkehøjskole.
Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde deler derudover
præst, ligesom Staby og Madum gør.
Der er endvidere forskellige samarbejder mellem
nogle af byerne. For eksempel har Staby og Husby
en fælles sankthansfest og en fælles idrætsforening, mens Thorsminde og Sdr. Nissum udveksler
alt fra grej og stole til frivillige hænder.
Det er vigtigt, at klyngen fremadrettet trækker på
de erfaringer og ressourcer, der er i forhold til at
samarbejde på tværs.

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL
Vesterhavsklyngen er placeret i Holstebro Kommune, som igennem det seneste årti har oplevet
et voksende befolkningstal. Fra 2007 til 2018 er
indbyggertallet steget med ca. 1.750 indbyggere. I
2007 boede der 56.582 borgere, mens der i dag bor
58.330 borgere. En procentmæssig stigning på 3
%. Fra 2009-2010 og fra 2011-2012 er befolkningstallet dog faldet.
De kommende årtier forventes befolkningstallet i
kommunen at stige yderligere. Med udgangspunkt i
befolkningsprognosen for kommunen forventes det,
at der i Holstebro Kommune i 2040 vil bo 60.590
indbyggere. Det svarer til en forventet stigning i
indbyggertallet på 3,9 %.⁷

to byers opland vil befolkningstallet som helhed
stige med nogle få procent. Den største stigning vil
forventeligt ses i Thorminde by, mens der vil ske et
mindre fald i befolkningstallet i områderne uden for
landsbyerne.
Klyngen udgøres af de fire sogne Sdr. Nissum
(834), Husby (240), Staby (688) og Madum (263).
Tilsammen bor der i klyngen i dag 2.025 indbyggere. Vesterhavsklyngen havde i 2007 samlet
2.287 indbyggere. Klyngen har således mistet ca.
250 borgere over de seneste 11 år svarende til en
befolkningsnedgang på 11,5 %.

Holstebro Kommunes egen befolkningsprognose
viser, at befolkningstallet frem mod 2030 i Staby-Husby-Madum og oplandet hertil vil falde med
vil falde med ca. 6 %. Faldet er størst i oplandet til
byerne, og det sker hovedsageligt i befolkningsgrupperne mellem 17-24 år, 25-59 år og 60-66
år. I byerne Thorsminde og Sdr. Nissum samt de
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ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2018)

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN – INDEKSTAL (2007-2018)
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Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne målt
på antallet af indbyggere fra 2007 til 2018. Dermed

er det let at sammenligne størrelsen på de enkelte
sogne.

Det kan være svært præcist at se, om der i sognene er kommet flere eller færre indbyggere i perioden. I den næste figur er indbyggertallene omreg-

net til såkaldte indekstal. Det gør det lettere at se
udviklingen over tid.

Sdr. Nissum

Husby

Staby

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007
til 2018 som indekstal. Figuren tager afsæt i indbyggertallene fra 2007 og sætter dem til 100. Hvis
indbyggertallet er konstant over hele perioden bliver
indekstallet ved med at være 100. Hvis indbygger-

Grafen med de indekserede tal viser, at alle fire
sogne over de seneste 11 år har mistet indbyggere.
Værst er det gået ud over Sdr. Nissum, som har
mistet hele 17 % af borgerne over perioden. Staby
har med en befolkningsnedgang på 3 % oplevet det
mindste fald. Siden 2016 har både Staby og Madum oplevet en befolkningsfremgang, og fra 2017
gælder det også Sdr. Nissum. Der har dermed det
seneste år været fremgang i indbyggertallet i tre ud
af fire sogne i klyngen. I alt er der i løbet af det seneste år kommet ca. 30 ekstra borgere til området.
Det giver håb for fremtiden.
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tallet er stigende i forhold til 2007 vil indekstallet
være større end 100. Og hvis indbyggertallet er faldende i forhold til 2007 vil indekstallet være mindre
end 100.

Flyttemønstre til og fra klyngen
(2015-2017)

Betragtes til- og fraflytningen specifikt fra
2015-2017, ses det, at der i klyngen er en
positiv udvikling over kommunegrænsen.
Det skal forstås således, at der er flere, der
flytter til området fra andre kommuner, end
der er borgere, der flytter fra området og til
en anden kommune.
Samtidigt med det er der en negativ udvikling inden for kommunegrænsen. Der er
færre borgere i Holstebro Kommune, der
flytter til klyngen, end der er borgere, der
flytter væk fra klyngen for at bosætte sig et
andet sted i kommunen.⁸
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GENNEMSNITSALDER (2007-2017)

ALDERSFORDELING I KLYNGEN (2007 OG 2017)
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Figuren viser hvor stor en andel af det samlede
indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper
udgør. Tallene er beregnet samlet for alle fire sogne

i Vesterhavsklyngen. Tallene er opgjort i hhv. 2007
og 2018.

Der er i perioden for 2007 til 2018 procentvis blevet
færre småbørn (0-6 år), færre børn i den skolepligtige alder (7-16 år) samt færre voksne i den arbejdsdygtige alder (26-64 år). Derimod er der kommet
en større andel ældre (65+). Andelen af unge (1725 år) er uændret. Faldet af børn (0-16 år) og voksne i den arbejdsdygtige alder samt stigningen af

ældre (+65 år) har stor betydning for den fremtidige
kommunale service. Grundlaget for institutioner og
skoler bliver mindre, skatteindtægterne færre, og
udgifterne til de ældre større.
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Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i
sognene for hvert år i perioden fra 2007 til 2018.

Den samlede gennemsnitsalder i klyngen var i 2007
40,6 år. I 2018 er den steget til 45,6 år. Til sammenligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 2007
39,9 år, mens gennemsnitsalderen i dag i 2018 er
steget til 41,5 år. Dermed er gennemsnitsalderen
over de seneste 11 år steget med 5 år i klyngen,
mens den på landsplan ’kun’ er steget med 1,6 år.

Der er dog store forskelle sognene imellem. I Madum er gennemsnitsalderen kun 36,1 år og dermed
langt under landsgennemsnittet, mens den i Husby
er hele 54,6 år og dermed langt over landsgennemsnittet. Den lave gennemsnitsalder i Madum
skyldes beliggenheden af Tvindskolerne i sognet.
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3.4. ØVRIGE FORHOLD OG FAKTORER
Nedenstående afsnit er alle skrevet af Holstebro
Kommune, og de er med i rapporten på deres
opfordring og ønske.

Boligforhold – herunder byggegrunde
og lejeboliger

Langt de fleste boliger i Vesterhavsklyngen er
ejerboliger. Der er kommunale byggegrunde til
salg i Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby og Staby.
Holstebro Kommune forventer, at der opføres 11
boliger i Thorsminde fra 2017 – 2030 og fire boliger
i henholdsvis Husby og Staby.
Der er almene boliger i Thorsminde, Sdr. Nissum,
Husby, Staby. Der er ældreboliger i Thorsminde,
Sdr. Nissum, Husby, Staby.

Den kommunale service

Landsbyklyngens geografiske område er som tidligere omtalt identisk med skoledistriktet for Staby
Skole. Skolen har ca. 130 elever fra 0. til 7. klasse.
I forbindelse med skolen ligger Lærkereden, som
er en aldersintegreret institution (landsbyordning)
med børn fra 3-10 år. Der er ca. 40 børnehavebørn
og 30 skolebørn. I Sdr. Nissum passes ti vuggestuebørn og 25 børnehavebørn i institutionen
Krudtuglen. I Thorsminde og Husby varetages børnepasning udelukkende af dagplejere. I tilknytning
til den tidligere skole i Thorsminde er der etableret
en naturskole, som arrangerer forskellige naturaktiviteter for kommunens skoler og institutioner. Der
er efterskoler i Husby og Staby. Dertil kommer
Tvindskolerne.
Der er plejeboliger i Sdr. Nissum, Center Vest, som
består af otte ældreboliger, syv plejeboliger og seks
boliger til midlertidigt ophold. I forhold til hjemmepleje hører Vesterhavsklyngen under Team Ulfborg
område Vest.

Foreningsliv og organisering i området

Der er en lang række foreninger i Vesterhavsklyngen. I flæng kan nævnes følgende foreninger: Aftenskolen vest for Ulfborg, Multihallen Sdr. Nissum,
Sdr. Nissum Skytteforening, Sdr. Nissum Borger- og
Idrætsforening, Sdr. Nissum Skytteforening, Staby
Jagtforening, Staby-Husby-Madum Ungdomsklub,
Staby Husmoderforening, Staby-Husby GUF,
Kloster Havneforening, Bagbutikken i Staby, Thorsminde Coastal Klub, Thorsminde Hallen, Thorsminde Idrætsforening, Strandingsmuseets Venner,
Thorsminde Jagtforening, Thorsminde Fjand
Fiskeriforening, Thorsminde Lokalarkiv, Forenin-
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gen til bevarelse af Poul Rytters værker, Vestjyske
kunstnere og Nordøst for Husby. Dertil kommer en
række grundejerforeninger – inkl. grundejerforeninger for sommerhusområderne.
Foreninger, der generelt varetager landsbyernes/
sognenes interesser, er Thorsminde Borgerforening, Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening,
Husby Sogneforening, Aktiv Staby samt til dels Madum Forsamlingshus. Madum har ikke en decideret
sogne- eller borgerforening. Disse foreninger er en
integreret del af Vesterhavsklyngens bestyrelse.
Foruden ovenstående kommer selvfølgeligt Vesterhavsklyngen, der er etableret som en forening.

Erhvervslivet og arbejdspladser

De traditionelle erhverv fylder stadig meget i Vesterhavsklyngen. Erhvervsudviklingen inden for fx landsbrugserhvervet indgår i dag i en struktur, der ligger
langt fra tidligere tiders lokale andelsbevægelse.
Samtidig ligger en række virksomheder i krydsfeltet
mellem oplevelse og landbrug: eksempelvis Staby
ismejeri, gårdbutikker, bondegårdsferie mv.
Der er en del arbejdspladser inden for undervisningsområdet bl.a. på Staby Skole, Staby Efterskole, Husby Efterskole og Tvindskolerne.
Thorsminde Havn genererer en del arbejdspladser.
Havnen er opdelt i Vesthavnen ud mod Vesterhavet
og Østhavnen (Gl. Havn) mod Nissum Fjord. På
havnen er der plads til industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, fragtmands- og oplagsvirksomheder, som af Byrådet skønnes at have en naturlig
driftsmæssig tilknytning til havnen eller til havet vest
for den (akvakulturvirksomhed). På Vesthavnen er
der i dag havnekontor, auktionshal, isværk, kontorlokaler, fiskeriforarbejdning og butik, lagerlokale,
maskinværksted, offentlig toilet- og badebygning,
havnens materielgård, slæbested og autocamperplads med overnatning.

det første er iværksætteraktiviteten i landdistrikterne faldende og tendensen er, at nye virksomheder
etableres i Holstebro by frem for i landdistrikterne. I
Holstebro Kommunes vestlige del er iværksætteraktiviteten næsten ikke eksisterende. For det andet er
en stor del af virksomhederne i kommunens landdistrikter påvirket af kommende generationsskifter.
Udfordringen er, at såfremt en ny generation/ejer/
medarbejder ikke tager over, er der høj risiko for,
at virksomheden lukker ned, og arbejdspladserne
forsvinder. Disse udfordringer kan betyde, at landdistrikterne tømmes for arbejdspladser, og at de
derfor ikke i samme grad er attraktive som bosætningsområder.
Virksomhederne i landdistrikterne er generelt
kendetegnet ved veldrevne virksomheder, som dog
ikke falder inden for målgruppen for den etablerede lokale erhvervsservice, der er fokuseret på
vækstvirksomheder. Disse virksomheder er derfor
generelt ikke brugere af den lokale erhvervsservice.
I perioden 2010-2013 forsvandt 15 % af arbejdspladserne i den vestlige del af Holstebro Kommune,
mens 10 % af arbejdspladserne i området omkring
Ulfborg og Vemb forsvandt.⁹ I den østlige del er der
stort set status quo. Men går man uden for centerbyerne er udviklingen klar: landsbyerne mister
virksomheder og arbejdspladser.
Der sættes fokus på ovenstående i det kommunale projekt ”Udvikling, samarbejde og vækst”, som
handler om erhvervsudvikling og fastholdelse af
virksomheder i Holstebro Kommunes landdistrikter.

Projektet, der styres af den kommunale enhed for
Erhverv og Turisme, gennemfører opsøgende og
målrettede virksomhedsbesøg hos landdistriktsvirksomhederne med det formål at udvikle og fastholde
virksomhederne i landdistrikterne. Målet er endvidere at etablere to erhvervsnetværk: et i den østlige
og et i den vestlige del af Holstebro Kommune.

Turisme

Turisme fylder rigtig meget i Vesterhavsklyngen.
Både ved Vestkysten med badestrandene, Husby
Klitplantage, sommerhusområderne, campingpladserne, Nissum Fjord med jollehavnene og Thorsminde som turismefyrtårn.
Der er over 2000 sommerhuse i sommerhusområderne i Bjerghuse, Fjand, Nørhede og Vester
Husby. Der er fire campingpladser i Vesterhavsklyngens område.
Der findes tre store turismeaktører i området: (1)
Holstebro Kommunes enhed for Erhverv og Turisme, (2) Ulfborg-Vemb Turistforening og (3) Partnerskab for Vestkystturisme.
Holstebro Kommunes enhed for Erhverv og Turisme har ansvaret for turismeudvikling og turistservice. På www.visitholstebro.dk er der et separat
”afsnit”, der handler om mulighederne i Nissum
Fjord og Thorsminde.
Ulfborg-Vemb Turistforening har med et selvfølgelig
hensyntagen til miljø- og naturværdier til formål
at fremme turistlivet i og at udvikle kendskabet til

Holstebro Kommune oplever som mange andre
kommuner en bevægelse fra land til by. Det gælder
befolkningsmæssigt, men også erhvervsmæssigt.
Virksomhederne i Vesterhavsklyngen er afhængige
af en stærk turisme, da mange af virksomhederne
har turister som en vigtig del af kundegrundlaget
eller lever af at servicere turisterhvervet - primært
håndværksvirksomheder.
Der er to store erhvervsmæssige udfordringer. For
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det geografiske område, som den 1. januar 2006
udgjorde Ulfborg- Vemb kommune samt Vedersø
Klit, støtte forskønnelsesbestræbelser inden for
samme område samt varetage beslægtede opgaver. Turistforeningen varetager også udlejning af
feriehuse samt servicering af turister fra turistkontoret i Vedersø Klit.
Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet i et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk
Kyst- og Naturturisme, de tre vestdanske regioner
samt turistaktører langs Vestkysten. Partnerskabets
mål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i
turisterhvervet ved Vestkysten i samspil med øvrige
aktører i turismeværdikæden.
Foruden de tre nævnte aktører, har Thorsminde Borgerforening også mange aktiviteter på turismeområdet – ofte i samarbejde med andre turismeaktører.

Butikker, detailhandel og spisesteder

Der er et meget begrænset udbud af butikker i
Vesterhavsklyngen. Der er dagligvarebutikker i Thorsminde, Sdr. Nissum og Staby. Derudover er der mulighed for dagligvareindkøb på campingpladserne.
I Thorsminde findes to fiskebutikker med røgeri,
en grillbar, en butik med fiskegrej, en butik med
specialdesignede brugsting, en kro og en restaurant på Strandingsmuseet. I Bjerghuse er en
fiskerestaurant. I Fjand er der gårdbutik og en café.
I Sdr. Nissum er der en restaurant. I Staby er der en

genbrugsbutik og en tankstation. På Vedersø Klit
Camping er der en restaurant. I det åbne land er
der flere gårdbutikker.

Mobiltelefoni og bredbånd

Med hensyn til mobiltelefondækning er der fire
aktører i område: TDC, Telia, Telenor og 3. Området er dækket godt ind, men i visse dele af Husby
Klitplantage vest for Husby er der dækningsproblemer. Der kan opleves dårligere dækning indendørs, og der er stor forskel på telefoners evne til at
modtage og sende. Dækningsmønstret er forskelligt
for telefonoperatørerne. Der opleves med andre
ord forskellige huller i dækningen alt efter operatør.
Mobildækning defineres normalt som adgang til
både mobiltale og mobile bredbåndsforbindelser.
Forbedres adgangen til mobilt bredbåd, kan man
forvente at taleforbindelser følger med.10
Med hensyn til mobil bredbåndsdækning, så er
området omkring Husby inkl. sommerhusområdet
Vester Husby, dele af Sdr. Nissum og Thorsminde
dækket godt ind. Med hensyn til bredbåndsdækning, så er der nogenlunde dækning i Thorsminde,
sommerhusområderne Vester Husby og Fjand samt
Staby.
Der er stadig et stykke vej igen indtil den digitale
infrastruktur er til fredsstillende. Der er ikke fibernet
i området, men Husby Sogneforening arbejder på
det.

Trafik, veje og stier

De overordnede vejadgange til området foregår fra
nord via kommunevejen Vesterhavsgade/Klitvej, der
løber langs Vestkysten og Husby klitplantage fra
kommunegrænsen til Lemvig til kommunegrænsen
til Ringkøbing-Skjern Kommune. Fra vest forløber
den overordnede kommunevej Stabyvej fra Ulfborg
til Husby.
De senere år er der etableret flere nye cykelstier i
området. Cykelstien langs Stabyvej fra Ulfborg til
Husby åbnede for få år siden. I 2013 åbnede de
sidste 900 meter sti langs Klitvej til Fuglevænget.
Den fuldender stiforbindelsen fra Bjerghuse til Thorsminde. Til udførelse i 2019-2020 er det planlagt at
etablere sti fra Husby til Bjerghuse, så der er forbindelse helt til Thorsminde. Gennem området fra
nord langs Klitvej, gennem Husby Klitplantage, bag
klitterne ved Vester Husby og syd forløber cykelruten ”Vesterhavsruten”.
Området er forsynet med kollektiv trafik ved lokalbus nr. 270 (gratis at benytte) og flexbus nr. 290 til
og fra Midtjyllands Lufthavn. Derudover kan der benyttes Flextur, der er en del af den kollektive trafik.
En del benytter formentlig samkørsels- og pendlertjenester som eksempelvis Pendlernet, Samkorsel.
dk og Gomore.

Varmeforsyning

Der er kollektiv varmeforsyning i Thorsminde og i
Sdr. Nissum. Thorsminde Varmeværk producerer
fjernvarme på et flisfyret anlæg og Sdr. Nissum
Fjernvarme på et halmfyret anlæg.
I de resterende områder er der individuel varmeforsyning af bygninger og brugsvand. Individuel
opvarmning sker typisk med oliefyr, individuelle
varmepumper eller biomassefyr. Der anvendes i
stigende grad elektricitet til opvarmningsformål,
hovedsageligt i form af varmepumper.

Landskab, natur og fritidsliv

I den vestlige del af området er landskabet præget
af beliggenheden ved Vestkysten og karakteriseret ved et klitlandskab med strande og klitter samt
Husby Klitplantage. Tangen mellem Vesterhavet
og Nissum Fjord er næsten uden bebyggelse. Fra
klitterne er der udsigt langt ind i naboområderne og
tværs over Nissum Fjord. Bl.a. klitten ”Marens Maw”
i Husby Klitplantage er et udflugtsmål.
I den østlige del af området er landskabets karakter
knyttet til afvanding og opdyrkning af de store lavbundsflader, der omgiver svagt markerede bakkeøer med små landsbyer og spredt beliggende går-
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de. Oplevelsen af landskabet er i høj grad præget
af vidtrækkende udsigter på tværs af landskabet.
En god del af området er Natur 2000 beskyttet og
beskyttet af bestemmelser i bl.a. Naturbeskyttelsesloven.
Det enestående landskab med fjord, Vesterhav
og klitplantage betyder, at området er er et stort
udflugtsmål for både beboere på egnen og for de
mange turister, der er i området. Ved Nissum Fjord
er der en række jollehavne, der benyttes af bl.a.
fritidsfiskere, men som også har en stor rekreativ
værdi for mange andre mennesker. I området er
der mange kilometer afmærkede vandre-, cykel- og
ridestier.
En hel række aktører er med til at organisere og
formidle brugen af adgangen til landskab, klitplantage, fjord og hav. Ud over turismeaktørerne er det
Nissum Fjord Netværket, Geopark Vestjylland og
Naturpark Nissum Fjord. Disse organisationer og
initiativer er vigtige samarbejdspartnere for Vesterhavsklyngen.
Nissum Fjord Netværk er en forening, hvis formål er
at skabe offentlig adgang til Nissum Fjord og dens
omgivelser. Formålet er at fremme kultur, turisme
og erhvervslivet omkring Nissum Fjord samt støtte,
inspirere og virke som igangsætter for aktiviteter
hele vejen rundt om Nissum Fjord. Nissum Fjord
Netværket har siden starten haft et tæt samarbejde
med de kommunale myndigheder i Lemvig Kommune og Holstebro Kommune. Netværket har taget
initiativ til en lang række stiprojekter, skiltning og
andre faciliteter langs Nissum Fjord.
Nissum Fjord og opland er af Nissum Fjord Netværket foreslået som fremtidig Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Friluftsrådet har i maj
2016 godkendt Pilotprojekt Naturpark Nissum Fjord.
Kommunerne og Netværket arbejder videre med
henblik på godkendelse som fuldgyldig Naturpark.
Geopark Vestjylland omfatter kommunerne Lemvig,
Holstebro og Struer samt spændende landskaber
under vandets overflade i dele af Limfjorden og
Nordsøen ud til Jyske Rev. Geoparken har søgt
om at blive UNESCO Global Geopark. I forbindelse
med det arbejde er der udpeget en række geosites,
som i Vesterhavsklyngens område er Græm klint,
Husby Klitplantage, Vestkysten, Nissum Fjord og
undervandslandskabet i Vesterhavet.
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4.

HVAD MENER BORGERNE

Der er mange aktører involveret i et landsbyklyngesamarbejde. Kommuner, lokale
foreninger, institutioner, organisationer
og ikke mindst borgerne, som har en helt
afgørende betydning for en landsbyklynges
udvikling og succes. Det er borgerne, der
ved, hvordan hverdagslivet fungerer, og
hvilke behov og ønsker der er. Sådan er det
også i Vesterhavsklyngen.
Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalområde er der gennemført en borgerundersøgelse, som
er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der
samt deres syn på fremtiden. Ligeledes spørges
der ind til potentialer, udfordringer og samarbejde
på tværs mellem nabobyerne. Der er i undersøgelsen lagt vægt på de seks fokuspunkter: organisering, kommunikation, involvering, kommunesamarbejde, mødesteder og aktivitetsudbud. Derudover
har klyngebestyrelsen ønsket at spørge ind til
transportmulighederne og -behovene i klyngen.

Tidsrum

Køn

Kommunikation

Bopæl

Borgerundersøgelsen er udført i perioden fra
d. 6. april til d. 29. april 2018.

Undersøgelsen er foregået elektronisk og sendt
ud via e-Boks. Klyngen har for at sikre en så høj
svarprocent som muligt informeret på infoskærme i området samt skrevet på de lokale Facebookgrupper.

Antal besvarelser

I alt har 419 borgere besvaret undersøgelsen,
som er sendt til personer fra 16 år med bopæl
i klyngen. Derudover har virksomheder med
CVR-nummer i området og sommerhusejere
haft mulighed for at besvare spørgsmålene. I alt
har 1.984 personer modtaget et link til spørgeskemaet, hvilket derfor giver en samlet svarprocent på 21,1 %.
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Spørgerammen

55 % af respondenterne er kvinder, mens 45 %
er mænd.

I det følgende kapitel vil borgerundersøgelsens resultater blive fremlagt og gennemgået. Teksten med
fed skrift citerer formuleringen fra spørgeskemaun-

dersøgelsen. I parentes (n) er antallet af borgere,
der har besvaret spørgsmålet, angivet. Resultaterne er angivet i procent.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED
Et godt udgangspunkt for udviklingen af en landsbyklynge er at undersøge borgernes tilknytning og
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning
til lokalområdet giver folk lyst til at engagere sig i
udviklingen, og tilfredshed er med til at fastholde
befolkningen.

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=399)
Helt enig

54 %

Enig

40 %

Uenig

2%

Helt uenig

2%

Ved ikke

2%

Samlet
Helt enig og enig – 94 %
Helt uenig og uenig – 4 %
Ved ikke – 2 %

Med 94 % af respondenterne, som er enten helt
enige eller enige i udsagnet, er der generelt meget
stor tilfredshed med at bo i området. Kun 4 % er ikke
tilfredse.

Det samlede antal besvarelser er kommet fra følgende områder: Sdr. Nissum (26 %), Thorsminde
(14 %), Husby (15 %), Staby (33 %) og Madum
(10 %). Den sidste 2 % kommer fra personer, som
enten arbejder eller har fritidshus i området.
54 % og dermed over halvdelen af respondenterne har boet i klyngen i mere end 20 år. Kun 22 %
har boet der i mindre end ti år.

Alder

Gennemsnitsalderen på respondenterne er
54,8 år.
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JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE LANDSBYKLYNGEN (N=398)
Helt enig

15 %

Enig

45 %

Uenig

18 %

Helt uenig
Ved ikke

5%
17 %

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
MAKS. 3 SVAR) (N=406)

Samlet
Helt enig og enig – 60 %
Helt uenig og uenig – 23 %
Ved ikke – 17 %

Født og opvokset i området

25 %
34 %

Familie og/eller venner i området
23 %

Arbejde eller ens families job

17 %

Rimelige boligpriser
3%

Afventer hussalg/flytning
Sammenhold og fællesskab/kvaliteten
ved at bo i et mindre lokalområde

29 %
53 %

Naturkvaliteter

Samlet set føler 60 % tilknytning til hele landsbyklyngens område, mens ca. hver fjerde (23 %) ikke gør.
17 % ved ikke, om de føler tilknytning til Vesterhavsklyngen.

Fritidsinteresser
(områdets kultur- og foreningsliv)

10 %
20 %

Tryghed for mig (og min familie)
8%

Andet
0

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=398)

Helt enig

40 %

Enig

47 %

Uenig

5%

Helt uenig

2%

Ved ikke

6%

Samlet
Helt enig og enig – 87 %

Naturkvaliteter (53 %) nævnes som den vigtigste
årsag til, at respondenterne bor i området. Derudover
spiller også familie og/eller venner i området (31 %)
og sammenholdet (29 %) en væsentlig rolle. Under
’Andet’ nævner flere, at de efter at have haft fritidshus
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i området igennem mange år er flyttet permanent. Det
viser, at mange fritidshusejere forelsker sig i området,
og det er en fortælling, som klyngen med fordel kan
kommunikere videre.

Helt uenig og uenig – 7 %
Ved ikke – 6 %

87 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 7 % gør
ikke, og 6 % ved det ikke.

Borgernes tilknytning til det sogn, de bor i, er
væsentlig stærkere end til klyngen som helhed.
Det er ikke overraskende, da et sogn er en historisk enhed, som de fleste er vokset op med, mens
landsbyklyngen er en ny enhed, som er i gang med
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at opbygge en ny fælles identitet på tværs af sognegrænserne. Skal klyngen lykkes som en samlet
enhed, skal der derfor arbejdes med at udvikle en
(ny) følelse af fælles identitet på tværs af de eksisterende sognegrænser.
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4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet som tidligere
omtalt faldet med ca. 250 borgere i klyngen. Befolkningsprognosen for de kommende årtier forudsiger,
at udviklingen fortsætter. Det seneste år har der

dog været en befolkningsfremgang i tre af de fire
sogne. Set i lyset af det er det relevant at undersøge, hvordan borgerne selv forestiller sig udviklingen
i de kommende år.

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY,
END DER GØR I DAG (N=398)
Helt enig

7%

Enig

26 %

Uenig

29 %

Helt uenig

16 %

Ved ikke

22 %

Med 33 %, som tror, der om ti år bor flere mennesker i deres by, end der gør i dag, og 45 %, som
mener det modsatte, er flere respondenter pes-

Borgerne er relativt splittede i forhold til deres syn
på befolkningsudviklingen i fremtiden. Det bliver
derfor interessant at se, hvordan Holstebro Kommune og Vesterhavsklyngen i samarbejde kan

Samlet
Helt enig og enig – 33 %
Helt uenig og uenig – 45 %
Ved ikke – 22 %

simistiske end optimistiske på områdets vegne i
fremtiden. 22 % svarer ved ikke.

udvikle det potentiale, der er i området. Om de kan
fortsætte befolkningsfremgangen fra det seneste år,
eller om tendensen gennem det seneste årti og den
forventede befolkningsprognose holder stik.

HVAD, TROR DU, ER AFGØRENDE FOR AT TILTRÆKKE NYE
TILFLYTTERE TIL OMRÅDET? (NÆVN OP TIL 3 TING) (N=340)
Besvarelserne på spørgsmålet er af Klyngebestyrelsen nedenfor opdelt i en række emner efterfulgt
af en kort beskrivelse til hvert emne.
Skoler/institutioner: Skolen og børnepasning er
det emne, der er nævnt af flest i forhold til at tiltrække tilflyttere.
Infrastruktur: Det emne, der er nævnt af næstflest,
er offentlig transport/kollektiv trafik. Rigtig mange
fremhæver det som værende afgørende for bosætning – især for unge og børnefamilier. Cykelstier
samt gode og vedligeholdte veje nævnes også
som afgørende. Hurtigere og mere stabilt internet
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er ligeledes et ønske i forhold til muligheden for
hjemmearbejdsplads.
Natur: Generelt er det tilgængeligheden, friluftslivet
og den flotte og uspolerede natur, som området byder på. Fiskeri nævnes også i forhold til anvendelse
af naturen. Vindmøller er ligeledes et emne, som
optager mange – her er det dog i forhold til et udbredt ønske om, at naturen skal bevares uspoleret,
og at der ikke skal sættes flere vindmøller op.
Erhverv og udvikling: Her nævnes mulighed for
at få arbejde i nærområdet og muligheden for at få
større fradrag, hvis man bosætter sig langt fra sit

arbejde. Muligheden for at arbejde hjemmefra er
også et emne her.
Turisme: I forhold til turisme nævnes det, at det
kan være indgangsvinklen til flere arbejdspladser i
området.
Arrangementer, kultur og fritidsaktiviteter:
Fritidsaktiviteter er noget, mange har nævnt som
afgørende for deres bosætning. Det at der er gode
aktivitetsmuligheder og et godt lokalt engagement. Det nævnes også af flere, at der er ønske
om yderligere tilbud til børn og unge i form af et
velfungerende foreningsliv. Kultur og kirke nævnes
ligeledes.
Lokalmiljø (sammenhold, nærhed og
fællesskab): Sammenhold og fællesskab er en
afgørende faktor. Trygheden, roen, det gode naboskab og nærværet synes at være vigtigt for mange
tilflyttere.

Indkøbsmuligheder, butikker og cafeer: Flere butikker og spisesteder nævnes i forhold til at tiltrække
nye tilflyttere. Indkøbsmuligheder er også en af de
ting, der er nævnt af flest. Der gives udtryk for, det
er afgørende, at dagligvarebutikken bevares.
Boligforhold: Her er boliglån og muligheden for
at unge kan låne penge til huse under 500.000 kr.
afgørende. Herudover skal der kunne tilbydes gode
boliger. Der er også flere, der nævner, at det kunne
være godt med nye initiativer i forhold til bosætning.
Pæne områder herunder eksempelvis nedrivning af
gamle bygninger skal også prioriteres.
Øvrige: Under øvrige nævnes, at tilflyttere bliver
bevidste om fordelene ved at have børn på landet,
at kommunen er mere lydhør samt generelt at have
fokus på de gode historier i forhold til at bo i landsbysamfund.

FOR MIG ER FORDELENE VED AT BO I EN LILLE BY STØRRE END
ULEMPERNE (N=398)
Helt enig

40 %

Enig

44 %

Uenig

7%

Helt uenig

2%

Ved ikke

7%

Samlet
Helt enig og enig – 84 %
Helt uenig og uenig – 9 %
Ved ikke – 7 %

Hele 84 % mener, at fordelene ved at bo i en lille by
er større end ulemperne. Kun 9 % er uenige. 7 %
svarer ved ikke.

Kan Vesterhavsklyngen få det budskab formidlet
videre til potentielt nye tilflyttere, så har de et stærkt
argument for bosætning i området. I den forbindelse vil det være relevant at inddrage statistikken om,
at 94 % af borgerne er tilfredse med at bo, hvor de
bor. Ligeledes kan oplysningen om, at mange tidligere fritidshusejere flytter permanent til området,
inddrages i argumentationen.
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4.3. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem
landsbyerne og sognene, som danner fundamentet
for den udvikling, der sker i Vesterhavsklyngen.
Målet med organiseringen er at skabe en struktur,
som muliggør et samarbejde på tværs. Kun på
den måde kan der i fællesskab arbejdes med de
langsigtede perspektiver. Derfor vil de øvrige mål
ikke kunne opfyldes, medmindre organiseringen er
på plads.

Som tidligere nævnt er der særligt i forbindelse med
Staby Skole et godt samarbejde mellem byerne.
Samarbejdet på en lang række andre område er
dog noget, som kan blive både udvidet og forbedret. På den baggrund er det relevant at se på, hvordan borgerne vurderer det nuværende samarbejde
og udgangspunktet for et stærkere samarbejde i
fremtiden.

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT
VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=379)
Helt enig

44 %

Enig

46 %

Uenig

3%

Helt uenig

0%

Ved ikke

7%

Samlet
Helt enig og enig – 90 %
Helt uenig og uenig – 3 %
Ved ikke – 7 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=377)
Helt enig

5%

Enig

39 %

Uenig

19 %

Helt uenig
Ved ikke

2%
35 %

44 % mener, der er et godt samarbejde, mens
21 % er uenige. 35 % svarer, at de ikke ved, om
samarbejdet på tværs af landsbyerne i dag er

Samlet
Helt enig og enig – 44 %
Helt uenig og uenig – 21 %
Ved ikke – 35 %

velfungerende. Det vidner om et svagt kendskab til
de eksisterende rutiner. Alt i alt viser det et broget
billede med plads til både forbedring og forandring.

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET (N=377)
Helt enig

7%

Enig

36 %

Uenig

24 %

Helt uenig
Ved ikke

3%
30 %

En stærkere fælles organisering handler også om at
dele viden med nabolandsbyerne. Det mener 43 %
af respondenterne sker i dag, mens 27 % er uenige.
34 % ved det ikke. Der er således også her meget
delte meninger blandt respondenterne. Det kan
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Samlet
Helt enig og enig – 43 %
Helt uenig og uenig – 27 %
Ved ikke – 30 %

90 % af respondenterne er enige i, at et samarbejde på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt,

hvis landsbyerne fremover skal overleve. Kun 3 %
er uenige, og 7 % svarer ved ikke.

Det er helt afgørende for Vesterhavsklyngen, at
borgerne bakker op om en stærk koordinering på
tværs. Uden borgernes tro på det er det ikke muligt
at skabe en stærk landsbyklynge. 90 % af borgerne
bekræfter, at de ser samarbejde som vejen frem, og
at landsbyerne står stærkere, når de står sammen.
Det giver klyngebestyrelsen og projektet som helhed en stor opbakning fremadrettet.

Ungegruppen er den gruppe, som i skrivende stund
har været mest aktive. Det har taget en stor del af
bestyrelsens tid, men det er blevet belønnet, da
Ungeklyngen, som de kalder sig, har fået et hus,
de nu er i gang med at indrette og istandsætte til
et fælles ungehus. Kommunikation har haft en lidt
svær opstart, men der er i skrivende stund godt
gang i aktiviteten på Facebook, og hjemmesiden
er i luften. Erhvervsgruppen arbejder på et projekt
under Holstebro Kommune med fokus på klyngen.

Organiseringen i Vesterhavsklyngen

Vesterhavsklyngen startede med en styregruppe bestående af et eller to medlemmer fra hver
landsby. Seks måneder inde i projektperioden blev
der etableret en forening, hvor der blev valgt en
bestyrelse. Klyngebestyrelsen er bestående af én
repræsentant fra hver af de fem byer – udpeget af
de enkelte byer. Herudover vælges to medlemmer
til bestyrelsen direkte på generalforsamlingen. Foreningen er etableret med vedtægter, som regulerer
det formelle omkring klyngen.
I starten af projektperioden blev der gennemført en
kick-off aften, hvor der deltog ca. 90 borgere. Her
blev de områder defineret, som der var interesse for at arbejdet med. På den baggrund blev en
række arbejdsgrupper nedsat. Det drejer sig bl.a.
om Ungegruppen, Kommunikationsgruppen og
Erhvervsgruppen.

konkluderes, at der er et stort forbedringspotentiale,
når 57 % og dermed over halvdelen samlet set svarer, at de ikke ved, hvordan delingen af information
fungerer, eller at den fungerer dårligt.
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4.4. KOMMUNIKATION
En god og tværgående kommunikation er med til
at styrke de fire sogne, de fem landsbyer, deres
opland og klyngen som en helhed. Derfor er en
forbedret og koordineret kommunikationsindsats
meget vigtig i klyngesamarbejdet.
Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge
informationer om lokalområdet på, kan Vesterhavsklyngen få inspiration til, hvordan de bedst
kommunikerer med borgerne. Det samme gør sig
gældende for eksempelvis menighedsrådene og
idrætsforeningerne. Derfor bliver borgerne spurgt

ind til deres nuværende vaner og fremtidige ønsker,
når de søger informationer.
76 % af respondenterne havde hørt om Vesterhavsklyngen, før de deltog i borgerundersøgelsen.
Klyngen har derfor været dygtige til at sprede
kendskabet til det nye samarbejde. De 76 %, som
havde hørt om klyngen, blev efterfølgende spurgt
til, hvorfra de havde hørt om den. Alle respondenter
blev ligeledes spurgt til, hvordan de fremadrettet
ønsker at indhente oplysninger om lokale forhold.

Ovenstående viser et broget, men meget specifikt informationsbehov blandt borgerne, som
Vesterhavsklyngen i fremtiden kan kommunikere
deres budskaber ud fra. Eksempelvis må det med
udgangspunkt i besvarelserne være en klar anbefaling, at der produceres et nyhedsbrev fra klyngen,
at der etableres et samarbejde med de lokale medier11, og at både formidling via Facebook og en lokal
hjemmesiden fremadrettet prioriteres.
Vesterhavsklyngen har i dag allerede en hjemmeside (www.vesterhavsklyngen.dk) og to Facebooksider (@Vesterhavsklyngen og @Ungeklyngen).
Formidlingen og kommunikationen på disse plat-

forme skal altså i fremtiden videreudvikles. Noget
Kommunikationsgruppen allerede arbejder på.
Der har været en del mediedækning af klyngearbejdet. Specielt har etableringen af Ungegruppen
fået stor opmærksomhed og bevågenhed. Der har
været artikler i de lokale aviser flere gange, to repræsentanter fra gruppen har været i P4-studiet, og
Ungeklyngen var udvalgt til én ud af ti fantastiske
fællesskaber i kampagnen af samme navn. I den
forbindelse blev der udarbejdet en godt to minutter
lang video, som danner baggrund for, at man kunne
stemme på gruppen.

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=284)
HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=375)
27 %

Mails/nyhedsbreve

56 %

31 %
34 %

Facebook

26 %

Lokale hjemmesider

33 %
46 %
46 %

Lokale aviser
Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet
3%

Husstandsomdelt folder

11 %
15 %

Opslag på lokale mødesteder
1%

App med lokale nyheder
Andet

2%
0
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14 %

3%
6%

Sogneblade

Når borgerne skal angive, hvorfra de har hørt om
klyngesamarbejdet, peger de fleste på samtale
med andre personer fra lokalsamfundet (56 %),
lokale aviser (46 %) og Facebook (31 %). Under
’Andet’ nævner flere respondenter, at de har hørt om
klyngen via deres deltagelse på et opstartsmøde, et
borgermøde, et vælgermøde og til fællesspisninger.
Andre fortæller, at de har hørt om Vesterhavsklyngen

56 %

19 %
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gennem familiemedlemmers frivillige engagement i
opstartsfasen.
Fremadrettet foretrækker borgerne i stigende grad
at holde sig orienteret om udviklingen i lokalområdet
via mails/nyhedsbreve (56 %), lokale aviser (46 %),
Facebook (34 %) og lokale hjemmesider (33 %).
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4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede
borgere, som aktivt involverer sig og vil yde en frivillig indsats.12 Uden et stærkt frivilligt engagement er
det vanskeligt at skabe udvikling i Vesterhavsklyngen. Det er derfor vigtigt at kortlægge kulturen og
motivationen for frivilligt arbejde, da det giver klyngen et vigtigt redskab til at motivere nye frivillige.
94 % af respondenterne mener, det er nødvendigt,
at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne
i området skal overleve. Det viser, at borgerne er
meget bevidste om deres afgørende rolle i forhold
til at sikre landsbyernes overlevelse. Det er derfor
et vigtigt argument i den fremtidige rekruttering af
nye frivillige.
47 % af respondenterne fra Vesterhavsklyngen laver
i dag frivilligt arbejde. Det er seks procentpoint mere

end befolkningen på landsplan, hvor 41 % deltager
i frivilligt arbejde.13 Derudover giver 84 respondenter direkte udtryk for, at de gerne vil kontaktes med
henblik på at høre mere om mulighederne for at blive
frivillig i klyngen. Dem der har meldt sig modtog en
mail om, at de ville blive kontaktet senere. Det er
et fokuspunkt for efteråret 2018 at få dem, der har
meldt sig, involveret. Det giver klyngebestyrelsen et
skub fremad i arbejdet med at engagere borgerne,
og det viser, at der i Vesterhavsklyngen er et stort
potentiale for at involvere endnu flere i den lokale
udvikling.
Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave
frivilligt arbejde, er det lettere at få nye med. Derfor
bliver de borgere, som svarer, at de deltager i frivilligt arbejde, spurgt til deres baggrund herfor.14

bliver opfordret til at engagere sig, og at det sociale
fællesskab prioriteres. Der ligger derfor en vigtig opgave for klyngen i at få bragt disse elementer i spil,
da det kan have betydning, når der skal rekrutteres
nye frivillige.

skal derfor arbejde på, at det for nye frivillige bliver
muligt at arbejde med netop det, de har interesse
for. Det at blive opfordret/valgt til det frivillige arbejde
spiller stort set samme rolle på landsplan som i
klyngen.

Ser man på landsdækkende undersøgelser på
området, så angiver 52 %, at de blev opfordret/
valgt til det, og 46 % at engagementet udsprang af
deres egen interesse.15 I klyngen er der altså hele 19
procentpoint flere frivillige, som startede på grund af
deres egen interesse for sagen. Vesterhavsklyngen

Et er motivationen til at komme i gang med at lave
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige udbytte, borgerne får, når først de er begyndt.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=177)
47 %

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

69 %

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter
Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

62 %

Jeg bliver mere tilfreds med mig selv, når jeg hjælper andre
Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=177)
Blev opfordret/valgt

24 %

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

0%
11 %

Fik tid til overs

51 %

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab
3%

Andet
0
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65 %

Udsprang af mine børns aktiviteter
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Respondenterne motiveres først og fremmest af en
interesse for sagen (65 %). Herefter kommer det, at

de blev opfordret/valgt til det (53 %) og deres ønske
om at deltage i et socialt fællesskab (51 %).

Jo bedre klyngen kender borgernes motivationsfaktorer, desto bedre kan de henvende sig til nye frivillige og invitere dem ind i samarbejdet. Med udgangs-

punkt i ovenstående kan det derfor konkluderes, at
det i rekrutteringen af frivillige i Vesterhavsklyngen
er afgørende, at de har interesse for sagen, at de
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At deltage i et socialt fællesskab (69 %) samt det
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet
(62 %), er klart det mest betydningsfulde udbytte
ved at lave frivilligt arbejde for borgerne i Vester-

havsklyngen. Det at gøre noget konkret på specifikke områder, som optager den enkelte, (47 %) er
dog også vigtigt.

Det er bemærkelsesværdigt, at respondenterne
i så udpræget grad peger på det sociale fællesskab som det mest værdifulde aspekt ved frivilligt
arbejde, da det i den indledende fase af det frivillige
engagement ’kun’ er det tredje vigtigste. Ligeledes
er det påfaldende, at den personlige interesse for
sagen, og det at gøre noget konkret på områder,
som interesserer den enkelte, bliver mindre vigtigt,
når først man er i gang med det frivillige arbejde.

vigtigt for lokalsamfundet. Hvor det er det, der i Vesterhavsklyngen giver det næststørste udbytte, så
er det i de landsdækkende undersøgelser det, som
giver det tredje højeste udbytte.16 På den måde
viser respondenternes besvarelser, at det lokale
engagement er større i klyngen end på landsplan.

Sammenlignes ovenstående besvarelser ligeledes
med landsdækkende undersøgelser, er det særligt
interessant at se på det at gøre noget, som er
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet
spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle.
En kommunal repræsentant fra Holstebro Kommune deltager på møderne i klyngen, og kommunen
fungerer som økonomisk bidragsyder til klyngen.
Uden kommunens opbakning kan klyngen derfor
ikke etableres.

Kommunen beskriver endvidere i Kommuneplanen 2017, hvordan den ønsker, at udviklingen
af klyngesamarbejder skal bygge på parametre
som befolkningsudvikling, eksisterende offentlige
servicefaciliteter, eksisterende samarbejdsrelationer
samt den lokale historie og kultur. Noget som netop
denne rapport forsøger at gøre.

Holstebro Byråd har i deres Kommuneplan 2017
vedtaget, at samarbejde mellem kommunens lokalområder i form af landsbyklynger skal prioriteres.
Det er bl.a. beskrevet således:

På den måde er landsbyklyngetanken og samarbejde med borgerne og foreningerne i området en
prioritet i Holstebro Kommune, hvilket forhåbentligt
er med til at give Vesterhavsklyngen ekstra støtte
og opbakning fra kommunal side.

”Samarbejde mellem lokalsamfundene –
klynger – på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de
involverede lokalsamfund og for klyngernes
samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere.” 17
Byrådet ønsker at bygge videre på den stærke tradition der er for samarbejde om de vigtige opgaver
med indbyggerne, borgerforeningerne og landsbyerne:

For at kortlægge borgeres kendskab til de kommunale ambitioner om nærdemokrati og samskabelse,
bliver borgerne spurgt til deres kendskab til samarbejdet mellem borgere og kommune.

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR BESKREVET, HVORDAN DE SER OG
VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE? DET KAN FX
VÆRE I EN POLITIK, DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE
(N=375)
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72 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til
kommunens syn på samarbejdet med borgerne.

18 % ved, at der findes noget, mens 10 % ikke tror,
det er beskrevet.

Trods Kommuneplan 2017 er det langt fra alle borgere, der er klar over, hvordan man kan få indflydelse
på den lokale udvikling. Resultatet er ganske interessant, da så mange respondenter reelt ikke er klar
over, i hvilken grad samarbejdet mellem borgere og
kommune er prioriteret, og hvad rammerne for det er
fra kommunens side.

Kommunen medvirker som observatør i klyngebestyrelsen, og det bliver derfor en vigtig opgave at få
kommunikeret, at klyngesamarbejdet er et aktivt og
strategisk vigtigt samarbejde mellem borgerne og
Holstebro Kommune.

”En vigtig faktor i udviklingen af landdistrikterne er, at de lokale borgerforeninger
og andre foreninger er med til at skabe
udvikling og optimisme […] I arbejdet med
kommunens udvikling lægger Byrådet vægt
på nærdemokratiet. Dialog med borgere,
foreninger, erhvervsliv og andre partnere.
Det er vigtigt i en kommune af Holstebros
størrelse, at forskelligheder kan finde sammen i et fællesskab.” 18
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4.7. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet.
Ofte bliver et mødesteds betydning først synlig, når
det lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot forsvinder
der et sted med en funktion, der forsvinder også
et rum for socialt samvær. I dagligdagen styrker
mødesteder det personlige netværk og fællesskabet blandt borgerne. Mødesteder har således stor
betydning for den enkeltes sundhed og velbefindende. Sådan er det også for borgerne i Vesterhavsklyngen.

FORMELLE
MØDESTEDER

Formelle mødesteder er
designet
oppefra til bestemte aktiviteter. Man mødes med en
forventning om et forudbestemt læringsudbytte, og det
er planlagt, hvad man mødes
om. Deltagerne har derfor en
formel rolle som eksempelvis
menighedsmedlem, elev eller
foreningsmedlem.

UFORMELLE
MØDESTEDER

Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer oftest med et formål, men man mødes tilfældigt
og snakker om løst og fast.
Der er ikke et forudbestemt
læringsudbytte.
Eksempler på disse mødesteder er købmanden, stranden
og genbrugsstationen.

Eksempler på disse mødesteder er kirken, skolen eller
hallen.

Mødesteder i klyngen

Klyngebestyrelsen har kortlagt mødestederne i
klyngen og inddelt dem efter de tre typer af mødesteder fordelt de på fem byer.
Derudover er borgerne i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at vurdere en række mødesteders betydning for fællesskabet. De skulle svare
på en skala fra 0-10, hvor 0 styrker fællesskabet
mindst, og 10 styrker fællesskabet mest.
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I forskningen omkring landsbyklynger skelner
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje
mødesteder.19

MADUM
FORMELLE
MØDESTEDER

Madum Kirke: ligger som
nabo til forsamlingshuset lidt
uden for Madum by.

UFORMELLE
MØDESTEDER

Naturen:
Der er nem adgang til afmærkede vandrestier i plantagerne
øst for Ringkøbingvej.

Eksempler på tredje mødesteder er forsamlingshuset, kroen
og den årlige sommerfest.

Madum Forsamlingshus: kan
lejes af personer med tilknytning til Madum. Der arrangeres bl.a. bagagerumsmarked,
fastelavn og andre aktiviteter.
Tvindskolerne: Lokalbefolkningen inviteres til og kan
bruge skolerne til fx volleyball,
fysisk træning, koncerter,
skuespil, åbent hus og julemarked.

TREDJE
MØDESTEDER

Tredje mødesteder er steder,
hvor det sociale samvær er det
primære formål. Det er ikke
forudbestemt, hvad læringsudbyttet er.

TREDJE
MØDESTEDER

THORSMINDE
FORMELLE
MØDESTEDER

Thorsmindehallen: Her har
Thorsminde Gymnastikforening til huse. Men ud over
det store udbud af hold til alle
aldre, bliver her også afholdt
fællesspisninger, jule- og
fastelavnsfest samt markeder i
løbet af året.
Mindbocenteret: Drives af
en bestyrelse og kan lejes
til fester. Bliver også brugt til
møder og generalforsamlinger,
bl.a. Borgerforeningens. De afholder også banko flere gange
om året og arrangerer ture til
interessante steder.
Kirken: Er også et mødested,
selvom der vist ikke afholdes
gudstjeneste hver søndag.
Strandingsmuseet: Der er en
del frivillige fra byen, som bl.a.
hjælper med at drive museets
kiosk og hjælper til ved arrangementer. Så på den måde

bliver museet også en form for
mødested.

UFORMELLE
MØDESTEDER

Gl. Havn: Her møder man næsten altid nogle der vil snakke.
Vesthavnen: Her kommer de
større både kommer ind. Der
sidder også tit nogle gutter
oppe på bænken på syd siden
af Havnekontoret og får en
snak.
Købmanden: Her kan man
også få en opdatering på det
sidste nye. Her ligger også
ofte indbydelser og indkaldelser til diverse arrangementer.

TREDJE
MØDESTEDER

Grillhuset: Over hele sommeren er der hver torsdag aften
tændt op her, så alle der har
lyst til at komme og hygge, har
god mulighed.

Den gl. auktionshal: I løbet af
sommeren kommer her både
folk fra byen og fra mange
omkringliggende byer.
Den gl. skole: Her er der
forskellige aktiviteter i løbet af
ugen, glaskunst, strikkeklub,
bibliotek, madlavning, sløjdhold, naturskole m.v.
Kroen: Her mødes mange
også på til et hyggeligt spil
terninger og en øl eller to.
Legepladsen og Thorsminde
bevægelsesplads: begge
åbnet i 2017.
Sildedag: Hvert år i april er
der sildedag, hvor der ud over
lokale beboere også deltager
mange turister og folk fra
omegnen. Der er (fiske)konkurrencer, fællesspisning og
underholdning.
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HUSBY
FORMELLE
MØDESTEDER

Kirken: Er også et mødested.

UFORMELLE
MØDESTEDER

Naturen:
Husby Klitplantage med flere
afmærkede vandrestier,
Marens Maw (udsigtsklit),
Skavemose Badesø, Skovlegepladsen og Koglehuset (mini
kulturhistorisk museum).
Dertil kommer at man kan
mødes på Stranden, i Hundeskoven og i ”Byparken”.
Genbrugsbutikken: er også
et uformelt mødested.

SØNDER NISSUM/FJAND
TREDJE
MØDESTEDER

Husby Sognegård: Her er der
bl.a. fællesspisninger, ålegilde
og ugentlige cafeaftener.
Ledgård: Gården er en ferieog besøgsgård, men der er
også selskabslokaler.
Husby Efterskole: Holder
bl.a. en stor sommerfest for
elever, forældre og for sognets
borgere som støtter godt op
omkring den.
Arrangementer: Derudover
er der andre arrangementer
som fx Allehelgens aften som
Sogneforening, Efterskole og
Menighedsråd holder sammen.

Sogneforeningens
Sommerfest:
Dette er en dag med kræmmermarked, hoppeborg, fadøl,
pølser, helstegt gris, live musik
mv.
Vedersø Klit Camping: Har
den eneste dagligvarebutik i
Husby Sogn. Den har endvidere restaurant og udendørs
svømme/badefaciliteter, der
kan benyttes af alle.

FORMELLE
MØDESTEDER

Multihallen:Ved Multihallen er
der også legeplads. De lokale
mødes til alle mulige former
for sport og fitness, billard og
kortspil. Samtidig er der et
væld af lokale arrangementer,
fordi hallen også er ”kontor” for
byens foreninger.
Den grønne Café: Er hjemmehørende i hallen og et populært sted at holde fester. Det er
også dér, hvor lokale ildsjæle
arrangerer fællesspisninger
- endnu et arrangement, der
samler borgerne og deres
venner og besøgende.
”Den gamle Skole”: er også
et samlingspunkt. Den både
udlejes, samt bruges i undervisningsøjemed i mange
sammenhænge.

UFORMELLE
MØDESTEDER

Naturen: Læs mere under
Husby vedr. Husby klitplantage.
Havne: Derudover er der
flere jollehavne Helm Klink,
Fjand Havn, Sandholm havn
og Felsted Havn. Der er fine
legemuligheder, på nogle
havne er der bålmuligheder
og toiletfaciliteter. Havnene
drives af lokale ildsjæle uden
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anden form for honorar end de
besøgendes glæde.
Fugletårnet ved Felsted
Havn: et herligt mødested for
rigtige ornitologer og ”lommeornitologer”.
Fjand Gårdbutik: Mødested
for rigtig mange lokale, samt
et stort antal gæster fra nær
og fjern i butikkens daglige
åbningstid. Kulturelle arrangementer det til et særdeles
velbesøgt og kvalificeret
mødested.

TREDJE
MØDESTEDER

Nissum Fjord Camping: En
magnet for campister, der sætter pris på den store natur, de
fredelige omgivelser og udsøgt
service.

Dagli`Brugsen: Her kan man
dele den sidste nye sladder,
udveksle små hurtige morsomme bemærkninger, laver aftaler om fælles tiltag. Brugsen er
desuden vært ved flere sociale
begivenheder, for eksempel
sommerens øl-og pølseaften,
hvor alt, hvad der kan krybe og
gå, giver fremmøde, en herlig
fest, hvor mange turister og
sommerhusgæster nyder fællesskabet. Julearrangementet
er uhyre populært.
Torvedage: Der er 5 torvedage i sommermånederne og det
er et samlingspunkt for mange
i lokalsamfundet. Det er de
lokale beboere, der tilrettelægger dagene, står for det
praktiske.
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=368)
STABY
FORMELLE
MØDESTEDER

Kirken: Et naturligt mødested
for små og store. Der afholdes gudstjenester og en gang
imellem koncerter.
Staby Skole og lærkereden:
Vesterhavsklyngens skole og
børnehave. Børnene mødes
naturligvis her på daglig basis,
forældrene mødes til arrangementer. Skolen holder åben
morgensamling hver tirsdag
og fredag. Der er også fire
åbenhus dage hvert år.
Ungehuset: Bag Staby skole
er ungehuset ved at blive en
realitet, et mødested for områdets 16-25-årige, hvor der
er plads til alt, hvad de kunne
ønske sig.

UFORMELLE
MØDESTEDER

Naturen: Kloster Havn er Stabys havn ned til Feldsted Kog
ved Nissum Fjord. Et sted med
hyggelige shelters og mindre
hytter. Her er udgangspunkt
for gåtur rundt om fjorden på
diget. Her er godt sted at nyde
det rige fugleliv.

Institutioner (fx skole, børnehave og vuggestue)
Stier og spor rundt i området.
Mange nyder at gå ture i området, og her møder man ofte
hinanden, selvom man langt
hen ad vejen også kan nyde
stilheden og ensomheden.
Den grønne plads foran mejeriet: Et sted som en gruppe
i byen holder pæn og ren,
hvor man kan mødes og holde
pause på sin cykeltur gennem
byen.
Marken ved Toften: Her ligger
en mark som er kommunale
byggegrunde. Disse bruges
ivrigt af hundeluftere og folk
som går tur, her mødes man
med andre hundeejere.
Bagbutikken er Stabys genbrugsbutik som drives af frivillige og hvor alle tjente penge
går til byen. I bagbutikken er
der også plads til en hyggesnak foran pilleovnen.
Den glade have: Ligger ved
siden af Bagbutikken og bag
købmanden. Her kan man
hygge sig ved de overdækkede borde, man kan give et nap
i haven og man kan plukke lidt
grønt til eget forbrug.

Købmanden: Byens centrale
mødested, her møder man hinanden og gæster udefra som
kommer og køber specialoste.
Købmanden drager omsorg for
byens ve og vel, og bidrager
altid tjenestevilligt til arrangementer i byen, ved blandt
andet at bringe og hente varer.
Købmanden er også initiativtager til både Bagbutikken og
Den glade have.

TREDJE
MØDESTEDER

Staby Sognegård: Er mødested for mange forskellige i
årets løb. Der er formiddagskaffe og hygge for alle der har
lyst, hver onsdag i vinterperioden, madklub en gang i
måneden, forskellige kulturelle
arrangementer henover året,
som bl.a. dilettant, foredrag,
banko, sangaftner og højskoleaftner.
Staby ungdomsklub: På
loftet over sognegården, her
mødes elever i 5-7 klasse en
gang om ugen i vinterhalvåret.

Forsamlingshuse

6,9

Dagligvarebutikker

7,6

Kirker og menighedshuse

5,3

Haller og klubhuse

8,0

Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester)

8,0

Naturen (fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

7,1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 Styrker fællesskabet mindst.
10 styrker fællesskabet mest.

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver
dem i spørgeskemaet. Haller og klubhuse (8,0),
tilbagevendende årlige begivenheder (8,0) og institutioner (7,8) vurderes af borgerne til at have størst

betydning som et fælles mødested. Dog vurderes
alle mødestederne med undtagelse af kirker og menighedshuse til at have relativ stor betydning som
fælles mødested på tværs af klyngen.

I forhold til de tre typer mødesteder, så er haller og
klubhuse samt institutioner eksempler på formelle
mødesteder, hvor man mødes med en forventning
om et forudbestemt læringsudbytte. Den type mødested er vigtig for lokalsamfundet, da det hænger
sammen med et grundlæggende behov for at få
hverdagen til at fungere. Dagligvarebutikker er et
eksempel på et uformelt mødested, hvor man mødes tilfældigt med et bestemt formål, mens tilbagevende årlige arrangementer er eksempler på ’tredje
mødesteder’. Det betyder, at det sociale samvær er
i fokus, at det er lidt tilfældigt, hvem man møder, og
hvad man taler om. I den type mødested ligger der
et frirum og en åbenhed i forhold til at møde andre
mennesker.

Derudover ligger der et potentiale i naturen, som
med en gennemsnitsvurdering på 7,1 får den tredje
laveste score. Tidligere har rapporten dog vist, at
naturkvaliteterne er den klart vigtigste årsag til, at
respondenterne bor i området. Det er derfor et stort
uudnyttet potentiale i forhold til at få skabt flere og
bedre mødesteder i naturen.

Fremadrettet skal Vesterhavsklyngen arbejde med
at tilpasse særligt de formelle mødesteder, så de i
stadig højere grad kan fungere som mødesteder,
der samler befolkningen på tværs.
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7,8

Borgerne har ud over de nævnte mødesteder også
haft mulighed for at skrive andre mødesteder, der
har betydning for fællesskabet. Her bliver i forlængelse af ovenstående særligt nævnt forskellige
steder i naturen. Det drejer sig eksempelvis om en
hundeskov, havnemiljøerne, kysterne, et fjorden
rundt arrangement, jagt, vandreruter, naturfitness
og søen i Husby Klitplantage.
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4.8. AKTIVITETSUDBUD
Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivitetstilbud er med til at gøre et område attraktivt, og
det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet
har derfor været at kortlægge det nuværende
aktivitetsudbud, samt at undersøge hvad borgerne
i Vesterhavsklyngen ser af behov i forbindelse med
fritidsaktiviteter i fremtiden.

NATUR OG OUTDOOR (N=195)
På en rangliste over den bedste facilitetsdækning i
Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Holstebro
Kommune placeret på en flot 8. plads.20 Dækningen bliver målt ud fra antallet faciliteter i forhold til
indbyggertallet. I landdistrikterne ses det ofte, at
borgerne har længere til idrætsfaciliteterne mod til
gengæld ikke at være så mange om at dele dem.

Ja

77 %

Nej

31 %

Kano/kajak

23 %

Fiskeri

10

20

30

40

30 %

Vinterbadning/badeklub

26 %

Andet

14 %
0

23 %
0

Indbyggerne i Vesterhavsklyngen bliver i forlængelse heraf spurgt til, om de har forslag til nye aktiviteter. Forslagene fordeler sig på tre overordnede
kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt
Kultur.21

54 %

Vandreture

Ridning

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I
DIT LOKALOMRÅDE? (N=366)

Cirka tre ud af fire respondenter (77 %) er tilfredse med det fritids- og aktivitetsudbud, der findes i

30 %

Mountainbike

50

60

70

80 %

lokalområdet. Men det er dermed samtidigt også i
omegnen af hver fjerde (23 %), som ikke er tilfreds.
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%

Inden for Natur og outdoor er vandreture (54 %) den
store højdespringer. Herefter ligger de øvrige forslag
relativt tæt efter hinanden. Under ’Andet’ nævnes

eksempelvis fælles cykel-, ride- og vandreture, flere
shelters og udendørs fitnessmaskiner.

Rapporten har tidligere pointeret, at der er et stort
potentiale i den smukke og varierede natur, som er i
og omkring Vesterhavsklyngen. I forhold til naturen
vil det fremadrettet være oplagt at tænke nye aktiviteter sammen med nye mødesteder. Eksempelvis
et træningsområde eller et start/målområde for
cykel-, ride- og vandreture.

”Se bare Vejlerne ved Thisted, hvor mange
tusinde mennesker det trækker til, fordi der
er nogle fede fugletårne og herlig information om området. Vores lokalitet er på mange
måder federe, men vi evner ikke at gribe de
muligheder, der er”.

En respondent beskriver i forlængelse heraf i spørgeskemaundersøgelsen, at området endnu ikke har
formået at gribe de muligheder, naturen tilbyder:
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KULTUR (N=214)

IDRÆT OG MOTION (N=170)
41 %

Gymnastik
31 %

Svømning

28 %

Boldspil (fodbold, håndbold, badminton m.m.)

Bibliotek og læseklub

23 %

Sy- og strikkeklub

23 %

Løb

21 %

Aftenskole

35 %

Landevejscykling

20 %

Fælles madlavning

35 %

Rulleskøjter/skateboard

Det vil i forlængelse af denne rapport være oplagt
at invitere DGI Vestjylland og idrætsforeningerne
i området til en præsentation af borgernes efterspørgsel, da det kan bidrage til den generelle
foreningsudvikling i området.

10

43 %

Andet

9%
0

Inden for Idræt og motion fordeler respondenternes
svar sig ligeledes bredt på flere kategorier, men med
fitness (44 %) og gymnastik (41 %) som de mest

Aktiviteter for unge

15 %

Andet
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33 %

Biograf/filmklub
44 %

Fitness (spinning, aerobic, yoga m.m.)

18 %

Musiklokale/-skole

20

30

40

50

%

populære. Under ’Andet’ nævnes bl.a. orienteringsløb
og en forhindringsbane. Begge eksempler på noget,
som foregår ude i naturen.

9%
0
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%

Inden for Kultur er aktiviteter for unge (43 %) det
mest efterspurgte. Herefter kommer fælles madlavning (35 %), aftenskole (35 %) og biograf/filmklub

(34 %). Under ’Andet’ foreslås bl.a. sang, koncerter,
foredrag og fælles værksteder.

Forslagene til nye aktiviteter inden for både Natur
og outdoor, Idræt og motion samt Kultur er alle afhængige af respondenternes alder. For respondenter over 60 år er det eksempelvis hele 64 %, som
efterspørger vandreture, mens det for respondenter
under 30 år er 57 %, der efterspørger mountainbike, og ikke overraskende 62 %, som efterspørger
aktiviteter for unge.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det
bl.a. Vesterhavsklyngen, at den arbejder særligt
målrettet med at organisere vandreture for de ældre
og flere fælles aktiviteter for de unge. Klyngen er
allerede godt i gang med aktiviteterne for de unge,
da etableringen af en ungegruppe og ungehus er
blevet realiseret.
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4.9. TRANSPORT

HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=362)

Sportsstævner og konkurrencer

Hvis lokalområderne skal samarbejde om fælles
aktiviteter, kræver det, at borgerne er villige til at
transportere sig mellem lokalområderne i klyngen.
Derfor bliver borgerne spurgt til, hvor langt de er
villige til at flytte sig for at deltage i deres fritidsinteresser.

29 %

Festivaler og kulturdage

34 %

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest)

39 %

Markedsdage

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL
DIN FRITIDSINTERESSE? (N=362)

45 %

Kirkelige aktiviteter

9%

Fællesspisning
Andet
Ved ikke

10-19 km.

19 %
10

27 %

5-9 km.

4%

0

15 %

Under 5 km.

41 %

20

30

40

50

%

35 %

Over 20 km.

23 %
0

Både markedsdage (45 %), fællesspisninger (41 %)
og årstidsfester (39 %) vurderes af respondenterne

til at have et stort potentiale til at samle borgerne på
tværs af klyngen.

Både markedsdage og årstidsfester vil ofte være
årligt tilbagevendende arrangementer, som respondenterne under afsnittet omkring mødesteder
vurderede til at have det største potentialet til at
styrke fællesskabet på tværs. Det bekræfter det
store potentiale, som disse aktiviteter og de tredje
mødesteder har.

byer, men at området ikke samarbejder og koordinerer med hinanden:

En respondent udtaler i borgerundersøgelsen, at
der i dag foregår mange aktiviteter i de enkelte
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”I dag samles vi ikke, vi holder hver vores
arrangementer af den samme type”.

Samlet set er 85 % af respondenterne villige til at
bevæge sig over 5 km for at komme til deres fritidsinteresser. 58 % vil bevæge sig over 10 km, hvilket

5
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20

25

30

35

%

ofte vil være nødvendigt i forbindelse med fælles
aktiviteter i Vesterhavsklyngen.

Der er blandt borgerne generelt en udpræget villighed til at transportere sig rundt i klyngen efter de
rette aktivitetstilbud og fritidsinteresser.

Forhåbentligt kan klyngesamarbejdet og særligt
kommunikationsindsatsen være med til at koordinere det fremadrettet.
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HVOR STOR ER JERES SAMLEDE HUSSTANDS BEHOV FOR TRANSPORT
(UD OVER EGEN BIL)? (N=362)

23 %

2 gange eller mere om ugen

1 gang om måneden eller sjældnere

Cykelstier

Har ingen behov ud over egen bil
20

30

40

50

60

28 %

Samkørsel i bil (fx Gomore)

55 %
10

12 %

Fleks trafik

13 %

0

25 %

Kollektiv trafik

10 %

2-4 gange om måneden

HVIS TRANSPORTEN MELLEM BYERNE SKAL UDBYGGES,
HVILKE LØSNINGER VIL DU SÅ BENYTTE? (N=362)

%

8%

Ikke relevant

9%

Ved ikke
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Over halvdelen (55 %) har ikke behov for andre
transportformer end deres egen bil. Men samtidigt er
det også 23 % og dermed næsten hver fjerde hus-

stand, som bruger andre transportformer end deres
egen bil to eller flere gange om ugen.

Selvom mange husstande kun bruger deres egen
bil, er der altså behov for andre transportformer.
Derfor bliver respondenterne af klyngebestyrelsen
spurgt til, hvordan de ønsker, at transporten mellem

byerne skal udbygges, og hvilke løsninger de i så
fald vil benytte.

15 %

Anden transportform, angiv hvilken

3%
0
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Cykelstier (28 %) og kollektiv trafik (25 %) er de mest
efterspurgte transportformer blandt respondenterne.

Under ’Andet’ bliver der bl.a. sagt, at det er vigtigt, at
der som i andre kommuner er et miks af det hele.

Det vil derfor være oplagt, at Vesterhavsklyngen
fremadrettet arbejder videre med en række forskellige transportformer, som kan supplere hinanden,
men med et særligt fokus på en udbygning af den
kollektive trafik og etablering af cykelstier mellem byerne. Der er i dag cykelsti mellem Husby
og Staby (og videre øst på til Ulfborg). På vejen

mellem Madum og Staby er behovet ikke stort nok
til en cykelsti. Det forventes at der etableres cykelsti
mellem Husby, Sdr. Nissum og Fjand i 2019-2020.
Mellem Fjand og Thorsminde er der i dag cykelsti.
Klyngen vil således efter 2019 hænge rimeligt godt
sammen med hensyn til cykelstier.

53

5.

FREMTIDSPERSPEKTIVER

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, VESTERHAVSKLYNGEN SKAL
SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR) (N=357)
En god infrastruktur
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

59 %

Gode skoler og institutioner

50 %

Mulighed for indkøb lokalt

Som rapporten tidligere har konkluderet, så er
borgerne i Vesterhavsklyngen klar over, at de
er nødt til at samarbejde på tværs af landsbyerne, hvis de enkelte lokalsamfund skal overleve.
Borgerne er også klar over, at deres engagement spiller en afgørende rolle, hvis det skal

lykkes. Opgaven bliver derfor nu, at få skabt
et bredere engagement og en fælles identitet. Rapportens sidste kapitel vil her beskrive
klyngens fremtidsperspektiver på baggrund af
borgerundersøgelsen og de første fire kapitler.

43 %

Godt samarbejde med kommunen,
som tager borgerne med på råd

32 %

Pæne og attraktive byområder

10 %

Veludnyttede og attraktive naturområder

27 %

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
For at blive klogere på hvilke fokuspunkter klyngen
skal arbejde videre med fremadrettet, bliver borgerne spurgt om deres mening hertil.

24 %

Godt organiserede opholds- og mødesteder

10 %

Et stærkt fællesskab og sammenhold
som giver tryghed

23 %

Ved ikke

3%
0
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%

En god infrastruktur (59 %) og gode skoler og institutioner (50 %) er de to vigtigste fokuspunkter, der skal

samarbejdes om fremadrettet.

I Vesterhavsklyngen er der allerede et godt samarbejde omkring Staby Skole. Respondenterne
pointerer, at det gode samarbejde skal fortsætte og
videreudvikles de kommende år gennem klyngesamarbejdet. Derudover tilkendegiver 59 % af
respondenterne, at en god infrastruktur er meget
vigtig. Det stemmer godt overens med det store
fokus klyngen har på transporten i området. Hvis
ikke infrastrukturen fungerer, bliver det vanskeligt at

komme rundt i klyngen og dermed også vanskeligt
at bakke op om eksempelvis de fritidsaktiviteter og
lokale mødesteder, som ligger forskellige steder i
klyngen.
Jo stærkere Vesterhavsklyngen står sammen, desto
stærkere vil de også stå i forhold til emner som offentlige institutioner og infrastruktur. Særligt gælder
det i samarbejdet med Holstebro Kommune.

HVIS DU UDEN AT TÆNKE PÅ NOGLE BEGRÆNSNINGER KUNNE FÅ DIT
HØJESTE ØNSKE FOR OMRÅDET OPFYLDT. HVAD VILLE DET SÅ VÆRE? (N=228)
Klyngebestyrelsen ønskede at spørge borgerne til
deres højeste ønske for området. Til det spørgsmål
er der kommet i alt 228 besvarelser, som klyngebestyrelsen selv har analyseret. I grove træk berører
besvarelserne de samme emner, som gjorde sig
gældende til spørgsmålet omkring det at tiltrække
nye tilflyttere til området.
Det er emner som offentlig transport, cykelstier,
øget tilgængelighed til og bevarelse af naturen,
bedre netforbindelse, ikke flere vindmøller, flere
fastboende tilflyttere, mulighed for at få lån til at

54

købe boliger, flere arbejdspladser, fritidsaktiviteter,
øget muligheder for at handle og et godt sammenhold.
Herudover er der kommet flere konkrete ønsker,
som ikke vil blive nævnt yderligere her. De samlede
besvarelser vil dog blive lagt ud på Vesterhavsklyngens hjemmeside, www.Vesterhavsklyngen.dk, i
nærmeste fremtid, så alle har mulighed for at læse
de enkelte besvarelser. Besvarelserne vil her være
grupperet i de enkelte emner.
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5.2. DET VIDERE ARBEJDE
MED LANDSBYKLYNGEN
Erfaringerne fra andre landsbyklynger viser, at når
det lykkes at etablere en stærk landsbyklynge, så er
organiseringen på plads, kommunikationen binder
områderne sammen, og involveringen af borgerne
sker bredt.22 Alt det er bestyrelsen i Vesterhavsklyngen godt i gang med.
Afslutningsvis vil rapporten fremhæve de tværgående perspektiver i form af styrker og udfordringer,

STYRKER

• Holstebro Kommune nævner i Kommuneplan
2017, at samarbejde mellem lokalsamfund i
form af landsbyklynger skal fremmes.
• Holstebro Kommune ser nærdemokrati og
samarbejde med borgerne i kommunen som
en afgørende faktor for en succesfuld udvikling lokalt.
• På trods af en befolkningsnedgang i området
på ca. 11,5 % over de seneste 11 år, så har
der fra 2017-2018 i tre af de fire sogne i klyngen været en befolkningsfremgang.
• Der er en positiv udvikling over kommunegrænsen, da der er flere, som flytter til
klyngens område fra andre kommuner, end
der er borgere, der flytter fra området og til en
anden kommune.
• Vesterhavsklyngen er i forvejen bundet sammen af Staby Skole. Landsbyerne i området
har derfor allerede en fælles enhed, de kan
bygge videre på.
• Flere af landsbyerne samarbejder i dag om
eksempelvis idræt, foreningsliv og kirkerne.
• Vesterhavsklyngen ligger naturskønt placeret
med Vesterhavet, Nissum Fjord, søer, åer,
skove og enge lige i nærheden. Naturkvaliteterne bliver i den forbindelse nævnt som den
vigtigste årsag til, at borgerne bor, hvor de
gør.
• Der ligger et stort uudnyttet potentiale i naturen i klyngen. Fx i forhold til fælles mødesteder og nye aktiviteter.
• 94 % er tilfredse med at bo i klyngen.
• 76 % af respondenterne havde hørt om Vesterhavsklyngen, før de besvarede spørgeskemaet. Det vidner om en klyngebestyrelse,
som har været dygtige til at udbrede kendskabet til den.
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som er vokset frem af analysen. Styrkerne og
udfordringerne knytter sig til udviklingen af klyngen.
Både generelt og i forhold til specifikke elementer. Det gælder for klyngebestyrelsen nu at se på,
hvordan de kan få bragt styrkerne i spil, og hvordan de kan få kompenseret for og/eller minimeret
udfordringerne.

• 90 % af respondenterne ser samarbejdet
mellem landsbyerne som en forudsætning for,
at de enkelte landsbyer overlever. Det viser
opbakning til klyngetanken.
• Der er med 47 % frivillige blandt respondenterne 6 procentpoint flere frivillige i klyngen
end på landsplan.
• 84 borgere ønsker at høre mere om muligheden for at blive frivillig i klyngen. Det giver
bestyrelsen et skub fremad i arbejdet med at
engagere borgerne.
• 62 % af de respondenter, som arbejder frivilligt, motiveres af at gøre noget, som er vigtigt
for lokalsamfundet. Et frivilligt engagement i
Vesterhavsklyngen tilbyder netop det.
• Mange borgere ønsker, at der fremadrettet
kommunikeres via mails/nyhedsbreve, lokale
aviser, Facebook og en lokal hjemmeside.
Hvis de kommunikationskanaler benyttes,
kan målgruppen være stor. En hjemmeside
og Facebooksider er allerede etableret.
• 94 % mener, det er nødvendigt, at borgerne
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i området skal overleve.
• 77 % er tilfredse med aktivitetsudbuddet.
Samlet set er der blandt respondenterne 579
forslag til nye aktiviteter inden for Natur og
outdoor, Idræt og motion samt Kultur.
• Med 85 %, som er villige til at bevæge sig 5
km eller mere efter det rette aktivitetsudbud,
er der blandt respondenterne generelt en
udpræget villighed til at transportere sig rundt
i klyngen efter de rette aktivitetstilbud og
fritidsinteresser.

UDFORDRINGER

• 72 % ved ikke, om Holstebro Kommune
har beskrevet, hvordan den ser og vægter
samarbejdet med borgerne. Meget få borgere
kender til kommunens ambitioner om at samarbejde med borgerne. Det kan true klyngens
fremtid, hvis ikke borgerne bliver klar over,
at de har en stor rolle at spille i forhold til at
fastholde kvaliteten i den service, der er, og
i udviklingen af nye løsninger i samarbejde
med kommunen.
• Vesterhavsklyngen er udfordret af et faldende
befolkningstal.
• Aldersgennemsnittet stiger betydeligt hurtigere end på landsplan. Der kommer i den
forbindelse færre børn og flere pensionister
i klyngen. Det kommer til at have betydning
for både den basale private og kommunale
service.
• Der er store individuelle forskelle mellem sognene. Særligt på gennemsnitsalderen. Her er
der næsten 20 år til forskel fra Madum, hvor
gennemsnitsalderen er 36,1 år, til Husby, hvor
gennemsnitsalderen er 54,6 år.
• Der er en negativ udvikling inden for kommunegrænsen, da der er færre borgere i Holstebro Kommune, som flytter til klyngen, end der
er borgere, der flytter væk fra klyngen for at
bosætte sig et andet sted i kommunen.

Klyngebestyrelsen udpeger på baggrund af den viden, der er opnået via kortlægningen og denne rapport en samlet vision for klyngen, som skal udstikke
retningen for Vesterhavsklyngen i fremtiden. Med
udgangspunkt heri beslutter og udpeger klyngebestyrelsen hvilke indsatsområder, de vil prioritere og
arbejde videre med.
Herfra er det op til klyngen at få involveret de frivillige, som kan arbejde med de forskellige temabaserede indsatsområder. Med udgangspunkt i klyngens
organisering, vil det være oplagt at danne arbejdsgrupper ud fra hver enkelt af disse. Det vil være
naturligt at lade arbejdsgrupperne selv arbejde med
en kvalificering og konkretisering af de indsatsområder, som udvælges. Det anbefales, at der tages
udgangspunkt i de frivilliges interesser og ønsker,
såvel som de behov denne rapport viser.

• Der er med 24 km fra Thorsminde, som ligger
længst mod nordvest, til Madum, som ligger
længst mod sydøst. Det er en stor geografisk
afstand, hvilket kan udfordre et samarbejde
på tværs.
• Afstandene udfordres yderligere af, at den
kollektive transport rundt i klyngen er blevet
kraftigt beskåret de seneste år.
• Alle landsbyerne i klyngen har hidtil kun i begrænset omfang samarbejdet om andet end
skolen i Staby.
• Landsbyerne i klyngen afholder alle de samme arrangementer og koordinerer ikke med
hinanden.
• Respondenterne føler større tilknytning til
det sogn, de bor i, end til Vesterhavsklyngen.
Skal klyngen blive en succes, er det nødvendigt, at borgere i fremtiden i højere grad føler
tilknytning til hele klyngen.
• Kun 44 % og dermed under halvdelen mener,
der i dag er et godt samarbejde i klyngen, og
kun 43 % mener, at landsbyerne er gode til at
informere hinanden om arrangementer. Begge dele kan etableringen af Vesterhavsklyngen forhåbentligt være med til at ændre på.
• 94 % mener, det er nødvendigt, at borgerne
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i området skal overleve. Men ’kun’ 47 % arbejder
frivilligt.

Visionen og de valgte indsatsområder danner
grundlag for de kommende handleplaner, som
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper og strategiplanen, som udarbejdes af klyngebestyrelsen.
Strategiplanen skal fungere som pejlemærke for
den langsigtede udvikling af Vesterhavsklyngen.
Den skal vise vejen for initiativer, der på sigt sættes
i gang og sikre en fortsat positiv udvikling. Strategiplanen for Vesterhavsklyngen forventes at ligge
færdig medio 2019.
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