Stiftende generalforsamling for Fjordklyngen
15. april 2015.

Beretning.
10 måneder er gået siden den første kontakt blev taget fra forskerteamets side med invitation til
Nr. Rind, Låstrup, Skals, Skringstrup, Sundstrup og Ulbjerg om at deltage i forskningsprojektet
”Landsbyklynger – netværk og samarbejde”.
Projektet ønsker at udvikle et klyngesamarbejde mellem et passende antal landsbyer, som ligger
inden for et afgrænset geografisk område og med fælles værdier og interessefelter. For
Fjordklyngens vedkommende er det områder som skoler, børnepasning, plejehjem,
indkøbsmuligheder og sidst, men ikke mindst den fantastiske natur med 2 ådale, hede, plantager
og fjord.
Intentionen er, i tæt samarbejde med de medvirkende landsbyer, at opbygge en stærk og
velfungerende landsbyklynge, hvor fokus er på at skabe nye, holdbare netværk og samarbejder på
tværs af landsbyer og foreninger.
Det er vigtigt, at hver landsby bevarer sit særpræg og dermed bidrager til at gøre områdets tilbud
varierende og spændende for besøgende, men ved at arbejde sammen i en landsbyklynge om de
større strategiske ting, kommer vi til at stå stærkere i forhold til f.eks. erhvervsudvikling,
markedsføring, turisme og bosætning. Ligeledes tror vi, at dialogen med kommunen styrkes, og at
fundraising bliver betydelig lettere, når 6 landsbyer står samlet bag et projekt, man gerne vil
gennemføre.
Hvor langt er vi så kommet?
Den 19. august 2014 var der opstartsmøde i Låstrup med repræsentanter for alle 6 landsbyer i
klyngen. Her blev tankerne bag projektet præsenteret sammen med en tids- og handleplan.
Samtidig blev der arrangeret en fælles bustur for alle interesserede rundt til de 6 landsbyer.
Midt i september løb den så af stablen, og vi havde en fantastisk dag, hvor vi lærte meget nyt om
hinanden. Samtidig fik mange også øjnene op for den fantastiske natur, vi er omgivet af, og de
muligheder den rummer. På denne tur blev vindernavnet ”Fjordklyngen” også afsløret.
Allerede 14 dage efter var der indkaldt til fælles borgermøde i Ulbjerg, hvor hver landsby
afdækkede de styrker, svagheder, muligheder og trusler, der var i deres lokalområde, ligesom man
diskuterede samarbejdet internt i landsbyen og i klyngen. Endelig blev der udpeget 2
repræsentanter for hver landsby, som skulle indgå i et foreløbigt klyngeråd, hvis væsentligste
opgaver frem til den stiftende generalforsamling ville være at starte en fælles hjemmeside,
udarbejde forslag til vedtægter og forberede generalforsamlingen.
I november lagde Skals Multihus lokaler til endnu et fælles borgermøde. Denne aften var målet at
udarbejde en strategi for Fjordklyngen, samt udpege og prioritere de strategisk vigtigste projekter
ud fra synsvinklen at skabe en fælles identitet mellem landsbyerne i klyngen. Efter mange
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spændende diskussioner i grupperne, prioriterede vi 6 søjler, der i første omgang skulle arbejdes
med, nemlig turisme, bosætning, erhvervsudvikling, markedsføring, natur, energi og miljø.
De følgende 3 måneder blev der afholdt lokale borgermøder, hvor de 6 søjler blev præsenteret, og
hvor hver landsby bestemte, hvad de syntes, det var vigtigt at arbejde med i lokalområdet, og
hvordan man kunne bidrage til fællesskabet. Generelt har der været et godt fremmøde, og folk har
været meget engagerede i debatten.
Klyngerådet har i perioden holdt møde ca. hver anden måned, og vi har lært hinanden godt at
kende. Der er nedsat en web-gruppe, som står for udvikling af hjemmesiden ”Fjordklyngen.dk”,
der er udnævnt en presseansvarlig (Lars Møller fra Skals), som har gode kontakter til pressen og
som sørger for, at arbejdet i Fjordklyngen bliver omtalt. Vi har haft et tæt samarbejde med
forskerne Jørgen Møller og Mogens Knudsen. Sidstnævnte sørgede for, at der i december blev
sendt en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud på 415.000 kr. til
udvikling af en Fjordpark mellem ådalene og fjorden. Fjordklyngen fik bevilget hele beløbet, hvilket
giver et godt grundlag for det kommende Klyngeråd at arbejde ud fra. Pengene skal først og
fremmest bruges til detailplanlægning, kortlægning af friluftsaktiviteter, etablering af kontakter til
interessenter, indledende forhandlinger med lodsejere, fundraising og markedsføring.
Som konklusion må vi konstatere, at projektet lever og har det godt. Vi tror på, at Fjordklyngen
kan blive et fyrtårn i den nordvestlige del af Viborg Kommune – et fyrtårn, som man let kan få øje
på og forhåbentlig drages imod, enten som turist eller for at bosætte sig her. Erfaringerne herfra
kommer forhåbentlig også til at betyde, at andre landsbyer går sammen, og at udviklingen i
landdistrikterne på sigt styrkes.
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