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GENERALFORSAMLING I FJORDKLYNGEN 2016 

 

 

FJORDKLYNGERÅDETS BERETNING. 

 

Indledning: 

Et år er gået, siden vi holdt vores stiftende generalforsamling i Fjordklyngen. Et spændende og udfordrende 

år, hvor vi, efter en lidt famlende start, nu har fået fast grund under fødderne. I Fjordklyngerådet, som 

består af 2 repræsentanter fra hver by, har vi fået et godt og tillidsfuldt samarbejde i gang - et samarbejde, 

der på sigt skal blive til gavn for hele Fjordklyngeområdet. 

Fokusområder i 2015/2016: 

Ved den stiftende generalforsamling i april sidste år blev det vedtaget, at Fjordklyngerådet i 2015/2016 

skulle arbejde med turismeudvikling gennem Fjordparken, markedsføring, samt forenings- og 

kultursamarbejde. 

 Fjordparken: 

Vore 6 landsbyer er beliggende i et dejligt naturområde præget af Skals og Simested ådale, fredede 

hedearealer, plantager og kystlandskabet ud mod Hjarbæk Fjord. En natur, som nok er vores 

allerstørste aktiv. 

I 2015 bevilgede Landdistriktspuljen 415 000 kr. til projekt ”Friluftsliv og motion for turister og 

beboere i landsbysamarbejdet Fjordklyngen”.  

Projektet løber over 2 år, og pengene skal bruges til kortlægning af nuværende tilbud, 

udviklingsplan, fundraising og markedsføring.  

Til at føre os gennem denne proces har vi hjælp af byplanarkitekt Mogens Knudsen, som i mange år 

har arbejdet med fokus på udvikling af landsbyer. 

Hvor langt er vi så kommet? 

Borgerne har vist stor interesse for dette projekt – skoler, børnehaver, spejdere og 

idrætsforeninger har været involverede, og arbejdsgruppen er nu på 16 personer, som hver har 

noget specielt at byde ind med i forhold til interesse og lokalkendskab. 

Der har været arbejdet intenst med kortlægning af stisystemer, som i sidste ende gerne skal blive 

sammenhængende og give mulighed for at komme hele vejen rundt i Fjordklyngen. Der arbejdes 

med muligheder for vandrere, cyklister, mountainbikere, folk på hesteryg og kano- og kajaksejlere. 

For at gøre det mere overskueligt, har arbejdsgruppen valgt at dele arbejdet op i etaper. 
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1. etape består af 10 mindre tiltag fordelt rundt om i Fjordklyngen, så alle borgere oplever, at der 

begynder at ske noget. Det indbefatter en mountainbikerute rundt mellem alle seks byer, en 

riderute i Skringstrup og omegn, stisystem i Ulbjerg, vandrerute gennem Kildedalen ved Skals, 

bedre tilgængelighed til Tanghuset i Sundstrup, vandrestier på Borup Hede, forbedring af sti over 

spangen mellem Skringstrup og Låstrup og etablering af kajaklandingsplads ved Ndr. Hede, primitiv 

overnatningsplads på Kærby Bakke mellem Nr. Rind og Låstrup, samt bedre forhold for ryttere på 

Himmerlandsstien Hvert projekt har en lokal tovholder. Efter et meget positivt møde med Viborg 

Kommune, hvor vi præsenterede planerne, blev der til hvert enkelt projekt udpeget en kommunal 

kontaktperson, som den lokale tovholder kan sparre med. 

Efterfølgende er der taget kontakt til lodsejere og interesseorganisationer, som er inviteret til et 

dialogmøde den 12. maj i Multihuset i Skals. På mødet vi der blive fortalt om baggrunden for 

etablering af Fjordparken, og de 10 projekter vil blive præsenteret. Her vil alle have mulighed for at 

spørge ind, kommentere og komme med ideer til projektets gennemførelse. Alle ideer og 

kommentarer bliver brugt i arbejdsgruppens videre arbejde med projekterne, og de endelige 

resultater præsenteres på et nyt dialogmøde med de samme deltagere. 

De enkelte projekter er afhængige af lokal velvilje samt engagement fra brugergrupperne i forhold 

til gennemførelse og vedligeholdelse af det, der bliver etableret. 

Planen er, at projekterne indvies efterhånden, de bliver færdige – og det meget optimistiske mål, at 

alle 10 projekter er gennemført med udgangen af 2016, hvorefter vi tager hul på etape 2. 

Arbejdsgruppen modtager gerne forslag til nye projekter. 

 

 Værestedet i Låstrup som formidlings- og kultursted. 

I Låstrup har den gamle skole i mange år været flittigt brugt som kultur- og værested for hele 

området. Bygningerne er ejet af Viborg Kommune og drives af en lokal bestyrelse. Med sin centrale 

og smukke beliggenhed kunne den være et godt bud på et kommende formidlingscenter i 

Fjordklyngen. 

Fjordklyngerådet kontaktede derfor i efteråret Værestedets bestyrelse omkring et fremtidigt muligt 

samarbejde. Det har foreløbigt resulteret i flere meget konstruktive møder, hvor mange ideer kom 

på bordet. 

Grundlæggende er det vigtigt, at der fremover fortsat er plads til de mange aktiviteter, der er i dag, 

men man ser gerne en udvikling af tilbuddene og hilser nye tiltag velkomne. Af fælles ønsker, der er 

fremkommet på møderne kan nævnes:  

• Nyt køkken med fleksibel indretning 

• Et renoveret indgangsparti, evt. i forbindelse med cafèområde (glasparti mod Fjordsiden) 

• Informationscenter vedr. Fjordparken 

• Kontorfaciliteter for Fjordklyngen (officiel adresse) 

• Renovering af klasseværelser, mulighed for flere funktioner, større vinduer 

• Panoramavindue i salen – teatersal 

• Overnatningsmuligheder på 1. sal (Bed & Breakfast) 

• Flere shelters / tipier til lejrskoler 

• Vaskeplads til mountainbikes, cykelopbevaring / udlejning  
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Bestyrelsen for Kulturcenter Værestedet og Fjordklyngerådet udformede en fælles henvendelse til Viborg 

Kommune m.h.p. et møde, hvor ovennævnte ideer blev præsenteret.  

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes et udførligt baggrundsmateriale med inddragelse af mulige 

brugergrupper fra hele Fjordklyngens område, inden sagen går videre politisk. Alle borgere i Fjordklyngen 

er i den forbindelse velkomne til at komme med ideer/kommentarer. 

Forenings- og Kultursamarbejde: 

 Som det første fællesarrangement for de 6 landsbyer i Fjordklyngen arrangerede Fjordklyngerådet i 

oktober 2015 ”Fjordklyngens motionsdag” med deltagelse af 115 børn og voksne. Der blev 

vandret, løbet og cyklet fra de 5 byer - alle satte kurs mod Låstrup, hvor der var fællesspisning og 

optræden af folkedansere, linedansere og lokale musikere. Det blev en fin dag med god 

pressedækning af Viborg Stifts Folkeblad og TV-Midt/Vest. 

 

 I efteråret 2015 blev Fjordklyngerådet kontaktet af fiskerne i Sundstrup, som gerne ville have 

genoplivet deres muslingefestival, men ikke havde kræfterne til at gøre det alene. Da det er et 

væsentligt kulturelt tilbud i området, valgte Fjordklyngerådet at gå ind i dette spændende 

samarbejde. 

Planlægningen er nu på plads, og den 21. maj løber festivalen af stablen på Sundstrup Havn, hvor 

fiskerne om eftermiddagen byder på gratis, frisk tilberedte muslinger, og der vil være musikalsk 

underholdning af ”Brasen og Mørk” og lokale musikere. Selvfølgelig er det også muligt at købe øl 

fra det lokale bryghus i Ugelris. 

Om aftenen er der helstegt pattegris med tilhørende kartoffel- og salatbuffet. Bagefter går 

”Nordens danseorkester” på scenen og spiller op til asfaltbal i teltet. 

Som en ekstra service arrangeres der buskørsel mellem Sundstrup og de øvrige 5 byer både 

eftermiddag og aften. Kan benyttes mod betaling af busbilletten (20 kr.) 

 

 Omkring årsskiftet inviterede vi til møde mellem forsamlingshuse og andre mødesteder for at man 

kunne lære hinanden bedre at kende og finde ud af, hvordan vi kan samarbejde og hjælpe 

hinanden i det daglige. På mødet fremkom der ønsker om en fælles grejbank (en optegnelse over, 

hvad man kan leje/låne hos hinanden), koordinering af arrangementer, computerparty på skift, 

fælles markedsføring/mere synlighed i forhold til de samlede kulturelle tilbud i Fjordklyngen. 

Der var ønske om fremover at mødes 2 gange om året. 

 

Udfordringer: 

På grund af sygdom og personlige årsager stod Fjordklyngerådet i efteråret pludselig uden repræsentanter 

fra både Skals og Låstrup. Det var svært at finde andre, der ville træde ind i stedet, men ved årets slutning 

lykkedes det, og alle 6 byer er nu godt repræsenteret i både Fjordklyngerådet og arbejdsgruppen vedr. 

Fjordparken. 
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Erfaringer: 

Hvilke erfaringer har vi så gjort os i det forløbne år? 

1. Målet med at arbejde i en landsbyklynge skal være udvikling og ikke afvikling -  dvs. hver landsby 

bevarer sit særpræg og samlingssted, men arbejder sammen med de øvrige landsbyer om udvikling 

af området i forhold til kulturtilbud, turisme, bosætning, erhvervsudvikling og markedsføring. 

2. Ideen med landsbyklynger bliver for mange først interessant, når de ser positive resultater. 

3. Det er vigtigt, at tiltag sættes i værk på baggrund af et behov i lokalområdet. 

4. Borgerne begynder at føle sig som en del af Fjordklyngen, når de efter interesse involveres i en 

arbejdsgruppe. 

5. Det er vigtigt med et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen og andre 

samarbejdspartnere. 

6. Som landsbyklynge har man meget større gennemslagskraft i forhold til kommunen, 

interesseorganisationer, fonde og pressen. 

 

Fjordklyngerådets ønsker til fokusområder i det kommende år: 

 Videreudvikling af Fjordparken 

 Samarbejde mellem forsamlingshuse og andre mødesteder 

 Bosætning (landsbyforskønnelse, boligmesse, infrastruktur) 

 Markedsføring  

 ? (generalforsamlingens bud) 

 

Tak til:  

Jeg synes, at vi er nået langt med udvikling af Fjordklyngen på bare et år. Det havde ikke kunnet lade sig 

gøre uden en stor indsats og positiv støtte fra mange forskellige sider. 

Derfor vil jeg gerne sige tak først og fremmest til Mogens Knudsen, som er den person fra forskerteamet, 

der har været koblet på Fjordklyngen, og som med personligt engagement giver os inspiration og kærlige 

skub i den rigtige retning. 

Også tak til Viborg Kommune, hvor vi kun har mødt velvilje i forhold til projektet klyngelandsbyer. Vi 

oplever en god dialog, og at vi får en kompetent rådgivning og hjælp. 

Sidst, men ikke mindst vil jeg sige tak til Fjordklyngerådet og til arbejdsgruppen for Fjordparken. I har lagt 

rigtig mange timer i arbejdet på hver jeres felt. Det er sjovt og meget givende at være sammen med jer, og 

jeg er sikker på at samarbejdet fortsat vil styrkes til gavn for hele Fjordklyngen. 

Og til alle jer andre – tak fordi så mange af jer støtter op om vore initiativer og byder ind med kommentarer 

og ideer. Får I lyst til at deltage på det mere konkrete plan, er der altid brug for en håndsrækning. Jeg håber 

vi ses den 21. maj til Muslingefestival 2016 i Sundstrup. 
 

Inge Carlskov. 


