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GENERALFORSAMLING 2017 

 
 

FJORDKLYNGERÅDETS BERETNING. 

 

Indledning: 

2016 blev et spændende og udfordrende år. Spændende, fordi vi havde gang i så mange ting – udfordrende fordi 

Fjordklyngen gik fra at være et forsøgsprojekt til at skulle stå på egne ben. 

Fokusområder i 2016/2017: 

Ved generalforsamlingen i april sidste år blev det vedtaget, at Fjordklyngerådet i det kommende år skulle arbejde 

med natur og turisme, bosætning (herunder infrastruktur), samt forenings- og kultursamarbejde. 

Hvor langt er vi så kommet: 

Projekt Fjordparken, som er støttet af Landdistriktspuljen med 415 000 kr., udløber med udgangen af 2017. Pengene 

var oprindelig bevilget til kortlægning af ressourcer, behovsanalyse og planlægning af nødvendige tiltag for af 

synliggøre og øge tilgængeligheden til den fantastiske natur, vi har omkring os, samt fundraising og markedsføring. 

Takket være den meget dedikerede arbejdsgruppe på 15 personer, der har været tilknyttet projektet, er vi kommet 

langt videre end forventet, idet de første af i alt 9 underprojekter allerede er gennemført. 

Det mest markante er nok mountainbikesporet på 61 km, der fører gennem alle 6 landsbyer og giver mange 

naturoplevelser. Det blev indviet i maj 2016 med deltagelse af over 100 mountainbikeryttere fra store dele af Jylland 

og er siden blevet brugt flittigt. De 2 tovholdere på projektet, Tina Dahl og Hans Kurt Tougaard, har brugt mange 

kræfter og timer på kortlægning af ruten, kontakt til lodsejere, sporbygning sammen med andre frivillige, opsætning 

af markeringspæle, samt etablering af en teknikbane i en kuperet skov tæt ved Værestedet m.h.p. afholdelse af 

teknikkurser, startende januar 2017. 

I Sundstrup har 2 andre tovholdere, Bodil Risdahl og Niels Sørensen, arbejdet på et andet større projekt, nemlig 

bedre tilgængelighed til Tanghuset, etablering af multtoilet og stier til de 2 bronzealderhøje ”Marens patter”.  

Tanghuset bruges bl.a. af skolerne som lejrskole, og det var på opfordring fra disse, at arbejdet blev sat i gang. 

Problemet er, at parkering og toiletforhold i dag er på den modsatte side af Skivevej, hvilket giver mange farlige 

situationer, når børnene skal krydse vejen. Med assistance fra byplanarkitekt Mogens Knudsen har der været 

forhandlinger med privat lodsejer, Viborg Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Vi afventer nu svar 

fra sidstnævnte, inden arbejdet kan gå i gang. 

På Borup Hede og i Flensborg Plantage har tovholder Bjarne Nielsen i samarbejde med Hedeselskabet fået etableret 

2 forskellige vandreruter, som er markeret med nye pæle. Her afventer vi tilladelse til udvidelse af parkeringspladsen 

og opsætning af borde/bænkesæt. 
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Der arbejdes også med retablering af den gamle kirkesti over Simested Å mellem Skringstrup og Låstrup. Her er der 

givet tilbud af entreprenør, og fundraising og forhandlinger med lodsejere er i gang. Vi stiler efter, at projektet 

gennemføres i sommeren 2017. 

Vandrestien gennem Kildedalen ved Skals er lagt på hylden, da det etablerede mountainbikespor også bruges af 

vandrere, og behovet for en ekstra sti derfor ikke er der. 

Med hensyn til kano/Kajakpladsen for enden af Nederhede arbejdes der fortsat med undersøgelse af behov og 

forskellige løsningsmodeller. 

På Kærby Bakke er tilladelser og økonomien på plads, og arbejdet med at etablere en shelterplads og et udsigtstårn 

er startet. Forventet dato for indvielse er Kristi Himmelfartsdag. 

Arbejdsgruppen har hele vejen igennem taget ansvar og har arbejdet ihærdigt på at føre projekterne ud i livet i et 

godt samarbejde med lodsejere og myndigheder. Det var derfor et stort skulderklap, da Dansk 

Naturfredningsforening, Viborg Afdelingen, i efteråret overrakte Årets Naturpris til Fjordklyngen for arbejdet med at 

øge tilgængeligheden til naturen i området. 

Værestedet i Låstrup som formidlings- og kulturcenter. 

 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. Huset trænger til at blive renoveret, og der er et ønske 

om, at tiltrække yngre brugergrupper og dermed sikre stedets fremtidige eksistens.  

 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 modernisering af de fysiske rammer, som kan tiltrække nye brugergrupper.   

 Før Viborg Kommune vil behandle sagen politisk, vil de se beviser for, at der er opbakning til stedet fra hele 

Fjordklyngeområdet. Der er derfor på opfordring fra skolerne taget kontakt til Naturskolen i Hald m.h.p. at få 

oprettet en afdeling ved Kulturcenter Værestedet. Her er der mange muligheder for naturoplevelser, og børnene vil 

kunne cykle hertil i stedet for at skulle transporteres til den anden side af Viborg. 

 Der arbejdes også på at gøre Kulturcenter Værestedet til Mountainbikecenter for hele Fjordklyngen. Der har været 

afholdt 2 teknikkurser a`3 dage med hver 15 deltagere, samt et fælles orienteringsløb, alt sammen med 

udgangspunkt fra Værestedet. Ligeledes har de tre eksisterende klubber slået sig sammen til ”Fjordklyngens 

cykelhold”, som fremover vil mødes hver torsdag aften på Værestedet og cykle ud herfra. Det tilfører Værestedet en 

ny stor brugergruppe og dermed øgede indtægter, men det kniber med at finde lokaler til klubben. Derfor er der 

som midlertidig løsning indkøbt en skibscontainer, som er blevet sat i stand og indrettet som klublokale. Den kan 

opfylde det nuværende behov, og samtidig signalere til kommunen, at der er behov for renovering/udbygning på 

Værestedet. 

 Mange er fremkommet med forslag til, hvordan et fremtidigt Kulturcenter Værestedet kunne se ud. Låstrup Lokalråd 

har nedskrevet deres visioner i et arbejdsdokument, som vil indgå i bestyrelsens drøftelser på et kommende 

seminar. Fjordklyngerådet har ønsker om Værestedet som fælles Kultur- og formidlingscenter for hele Fjordklyngen 

og har desuden fået kontor og dermed officiel adresse på stedet. Fjordklyngen har 6 byer bag sig og dermed 

gennemslagskraft over for det politiske system og i forhold til at søge penge hjem fra de store fonde. På et fælles 

møde blev det derfor foreslået, at Bestyrelsen for Værestedet og Fjordklyngen indgår i en form for partnerskab, og 

at bestyrelsen for Værestedet mødes med repræsentanter for Fjordklyngen og Lokalrådet en gang om måneden for 

at sikre en tæt kontakt i processen frem mod et moderne, velfungerende og aktivt Kultur- og Formidlingscenter i 

Låstrup. Et samarbejde, vi ser meget frem til. 

  

Forenings- og Kultursamarbejde: 

I samarbejde med fiskerne i Sundstrup blev der i maj 2016 afholdt Muslingefestival på Sundstrup Havn, hvor fiskerne 

om eftermiddagen bød på gratis, frisk tilberedte muslinger, og der var musikalsk underholdning af ”Brasen og Mørk” 
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og ”De glade amatører”. Selvfølgelig var det også muligt at købe øl fra det lokale bryghus i Ugelris. 350 gæster tog 

imod tilbuddet og stemningen var høj. 

Om aftenen var der helstegt pattegris med tilhørende kartoffel- og salatbuffet. Bagefter gik ”Nordens 

danseorkester” på scenen og spillede op til asfaltbal i teltet. Her deltog 150 gæster. 

Som arrangement var Muslingefestivalen en kæmpe succès, men udgifterne var mange, så den kom ikke til at give 

overskud. Vi prøver igen i år og håber på flere gæster om aftenen til spisning og dans. Det er den 20. maj, og jeg vil 

opfordre jer til at støtte op om denne store kulturelle begivenhed og få en hyggelig dag sammen på tværs af 

landsbyerne. Som sidste år arrangeres der bustransport mellem byerne både eftermiddag og aften. 

 

Fjordklyngens forsamlingshuse og andre mødesteder mødes 2 gange om året for at drøfte fælles problemstillinger 

og finde ud af, hvordan man kan hjælpe hinanden og samarbejde på tværs af byerne. 

På årets 1 møde var der arrangeret en introduktion til ”min landsby app.”, som blev godt modtaget. Den løser faktisk 

mange af vore problemer med fælles kalender, omtale af arrangementer, nyhedsformidling, guide til 

indkøbsmuligheder og seværdigheder m.m. Efterfølgende har Fjordklyngen købt app`en hjem til alle 6 byer og 

betaler det løbende abonnement. Vores pr-gruppe er i gang med at udbrede kendskabet til brugen af min landsby 

app og kommer gerne ud lokalt og fortæller om den. 

Gruppen har også brugt tid på at drøfte vigtigheden af at have forskellige kulturelle tilbud i stedet for at konkurrere 

med hinanden. 

Endelig har Fjordklyngerådet bedt forsamlingshusene tænke over, hvad de kunne bruge en evt. fremtidig 

landsbypedelordning til. 

 

 

Bosætning: 

For at sætte fokus på bosætningsmuligheder i vores smukke område afholdt Fjordklyngen en boligmesse i Ulbjerg 

Kultur- og Fritidscenter i september 2016. Desværre kom der ikke så mange besøgende – måske fordi vi var i hård 

konkurrence med et fantastisk godt vejr - men ikke desto mindre blev der solgt byggegrunde både i Ulbjerg og Skals, 

og arrangementet gav et lille overskud til Fjordklyngen. 

 

Vi har Viborg Kommunes bevågenhed, og i november fik vi en forespørgsel, om vi var interesserede i, at der blev søgt 

penge hjem til en samlet områdefornyelse i hele Fjordklyngen. Efter et møde med kommunen, hvor vi blev 

orienteret om, at kommunen ville reservere 6 millioner og ansøge staten om 3 millioner, så der i alt var en pulje på 9 

millioner som startkapital, sagde vi ja, og en arbejdsgruppe med repræsentanter for Fjordklyngen og kommunen 

udarbejdede en ansøgning til staten. Som en af de få ansøgere kom vi gennem nåleøjet. Områdefornyelsen, som 

hver enkelt by får stor indflydelse på, er en realitet og kommer til at foregå i årene 2017 – 2022. 

 

Ved sidste års generalforsamling blev områdets dårlige mobildækning nævnt, og vi har haft det som et af vore 

fokusområder. Først afventede vi afgørelsen vedr. vindmøller, da man i forbindelse med opførelse af dem kan 

kombinere dem med sendemaster. I stedet har vi rettet henvendelse til Viborg Kommune i forbindelse med en ny 

pulje, som staten har frigivet og prøver at indtænke det i områdefornyelsen. 

 

Markedsføring: 

For at lave en effektiv markedsføring af Fjordklyngen er der nedsat et PR – udvalg, som arbejder på rigtig mange 

fronter, hvoraf kan nævnes 

o Nyt logo 

o Udformning af piktogrammer til markeringspæle ude i naturen 

o Informationstavler ved seværdigheder 

o Indkøb og implementering af ”Min landsby app” 

o Opdatering af hjemmesiden 

o Brevpapir med nyt logo og officiel adresse på Værestedet 
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Fjordklyngens cykelklub er ved at få fremstillet cykeltrøjer, hvor der står ”Fjordklyngen” på ryggen. Endnu en effektiv 

måde at markedsføre os på, da mountainbikerytterne kommer vidt omkring til arrangementer. 

Vi oplever også, at mange udefra besøger Fjordklyngens mountainrute og roser den for dens smukke beliggenhed. 

 

Det er vores klare opfattelse, at man rundt omkring efterhånden ved, hvad Fjordklyngen er. I årets løb har jeg på 

opfordring været ude til konferencer og i andre kommuner, fordi de har hørt om vore gode resultater og vil høre om, 

hvordan vi har grebet tingene an. 

I mange sammenhænge er der åbnet for, at man nu kan søge som klyngelandsbyer, hvor det før var den enkelte 

landsby, der skal søge.  

I efteråret ansøgte vi om at blive årets landsby i Viborg Kommune. Det blev vi ikke – til gengæld indstillede 

kommunen os at få prisen som årets landsby i Region Midtjylland. Vi var tæt på at vinde æren og de 150 000 kr., 

men blev vurderet til at være for unge med kun et halvt år uden et projekt i ryggen. Samtidig blev vi opfordret til at 

søge igen om et par år, når vi havde bevist vores værd. 

. 

Tak til:  

Jeg synes, at vi er nået langt med udvikling af Fjordklyngen. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden en stor indsats 

og positiv støtte fra mange forskellige sider. 

Den Jyske Sparekasse er en vigtig samarbejdspartner. Via Fonden for Skals Sparekasse har den i 2016 tilført 

Fjordklyngen rigtig meget kapital til de enkelte projekter og dermed bidraget til finansieringen af dem. Sidst er der 

bevilget 10 000 kr. til markedsføring af Fjordklyngen. 

Jeg vil gerne sige tak til de lodsejere, der stiller jord til rådighed til vore naturprojekter. 

Tak til de mange frivillige, der bruger deres kræfter og fritid til gavn for Fjordklyngen 

Også tak til Viborg Kommune, hvor vi kun har mødt velvilje i forhold til Fjordklyngen. Vi oplever en god dialog, og at 

vi får en kompetent rådgivning, hjælp og inspiration. 

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. I tager ansvar og 

får gennemført det, I sætter jer for, til gavn for hele området 

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 20. maj 

til Muslingefestival 2017 i Sundstrup. 
 

Inge Carlskov. 


