
GENERALFORSAMLING 2018

FJORDKLYNGERÅDETS BERETNING.

Indledning:

Endnu et år er gået – et år med mange nye og spændende udfordringer – udfordringer, som Fjordklyngerådet har 
grebet, fordi vi kan se, det nytter, og at udviklingen går den rigtige vej for vores område. Det har også betydet, at der
har været mange møder, og at der er lagt mange frivillige timer både af Fjordklyngerådet, men også mange andre 
borgere i forbindelse med de forskellige opgaver.

Fokusområder i 2017/2018:

Ved generalforsamlingen i april sidste år blev det vedtaget, at Fjordklyngerådet i det kommende år skulle færdiggøre 
arbejdet med  Fjordparken (natur og Turisme), og desuden have fokus på infrastruktur, områdefornyelse og 
markedsføring.

Hvor langt er vi så kommet:

Projekt Fjordparken, som var et 2-årig naturprojekt, støttet af Landdistriktspuljen med 415 000 kr., udløb med 
udgangen af 2017. Det reviderede regnskab og afrapportering er indsendt, og vi afventer godkendelse og udbetaling 
af de sidste 20 % af det samlede beløb. Det betyder desværre en renteudgift til Fjordklyngen, da vi har været nødt til 
at få et bevilget overtræk på projektkontoen, indtil pengene udbetales.  Men projektet har været en stor succès med
flere færdiggjordte projekter, som i høj grad har bidraget til markedsføring af Fjordklyngen. I juni indviede vi en 
fantastisk shelterplads på Kærby Bakke med taler, MTB-løb og mad fremstillet af lokale produkter. Og i august blev 
stisystemet på Borup Hede indviet i silende regnvejr. De fremmødte tog det med godt humør, indtog ruterne og nød 
bagefter den velfortjente kaffe og kagebordet i tørvejr i telte, som var stillet op i dagens anledning. Selvom projekt 
Fjordparken er slut, fortsætter arbejdsgruppen sit arbejde. En del af ideerne fra projektet videreføres i forbindelse 
med områdefornyelsen,og der er planer om nye stiforbindelser. Vi er åbne for ideer, og ser gerne flere af jer i 
arbejdsgruppen, hvis I har lyst. 

Bedre infrastruktur i Fjordklyngen: I efteråret 2017 blev vi kontaktet af Viborg Kommune og spurgt, om vi ville 
deltage i et forsøg med alternativ kollektiv trafik  sammen med 3 andre udpegede områder i kommunen. Med 
baggrund i ønskerne fra sidste års generalforsamling og den generelt dårlige busdækning i Fjordklyngen, sagde vi ja, 
og 9 borgere meldte sig til arbejdsgruppen. Der har været holdt møder både på Rådhuset og i Fjordklyngen. 
Tidsfristen var kort, da forsøget allerede går i gang 1. maj i år, og ønskelisten lang, men da den bevilgede million fra 
Trafikstyrelsen skulle deles mellem 4 områder, vidste vi godt, at ikke alle ønsker kunne blive opfyldt. Resultatet for 
Fjordklyngen er blevet en fælles landsbybus og 4 delebiler placeret i de 4 mindste byer, da både Skals og Ulbjerg har 
busforbindelser til omverdenen. Tanken er, at alle borgere i Fjordklyngen kan booke bilerne, uanset hvor de er 
placeret. Vi håber, at I vil bruge bilerne flittigt, så tilbuddet kan blive permanent.

Sideløbende arbejdes der på at få oprettet en flexbusrute, der forbinder byerne i Fjordklyngen. Den fungerer ved, at 
køreplanen laves, men bussen kører kun, hvis man giver besked om, at man skal med. Størrelsen på bussen 
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afhænger af antallet af passagerer. Tilbuddet forsøges koblet sammen med Sub 88 buskørslen, så foreningen derved 
sparer penge. Dette tiltag kan dog først træde i kraft fra august 2019, da det indgår i den almindelige busplanlægning
og skal politisk godkendes.

Oplevelsesrute Hjarbæk Fjord rundt: Inspireret af et udviklingsprojekt i Sverige er Fjordklyngen indgået i et 
samarbejde med de øvrige byer rundt om Hjarbæk Fjord med henblik på at skabe en oplevelsesrute rundt om 
Hjarbæk Fjord. I fællesskab vil vi tiltrække turister, som kan opleve den smukke natur og besøge gårdbutikker, 
kunsthåndværkere, museer og andre steder. Formålet er at markedsføre området, støtte det eksisterende 
erhvervsliv (småerhverv, spisesteder og overnatningssteder) og give flere lyst til at etablere sig på egnen. Der laves 
fælles kort og informationsmateriale – derudover er det meningen, at projektet skal udvikle sig fra bunden og over 
tid.

Muslingefestivalen i Sundstrup: For andet år i træk afholdt Fjordklyngen i samarbejde med fiskerne i Sundstrup 
Muslingefestival. Det blev atter en succès med 600 gæster om eftermiddagen, hvilket var en fordobling af antallet 
fra året før. Om aftenen var der 140 gæster til spisning og dans. I modsætning til året før gav arrangementet et pænt
overskud, hvilket er tilfredsstillende, da der lægges et stort arbejde i at få det stablet på benene. I 2018 er der 
Muslingefestival den 26. maj, og rammerne er lagt til endnu en hyggelig og festlig dag for hele Fjordklyngen.

Detektortræf: Et nyt samarbejde så dagens lys i en week-end i oktober, idet Fjordklyngerådet i samarbejde med 
bestyrelsen for Midtjysk Detektorforening arrangerede deres årlige træf på Kulturcenter Værestedet. Takket være 
velvillige lodsejere og en masse frivillige, der bidrog med alt  - lige fra levering af brød og kager, fremstilling af 600 
sandwiches, udbringning af frokost på diverse marker,  kaffebrygning,madlavning og opvask, blev det en kæmpe 
succès med stort overskud på 14 000 kr. til Fjordklyngen, og et ønske fra deltagerne om at komme tilbage igen i 
2018, da der gemmer sig  rigtig mange spændende ting i jorden her på egnen. En sidegevinst for lodsejerne var, at de
gennemsøgte marker blev befriet for gammelt jern og dåser, som blev samlet ind og fjernet. 

Områdefornyelse: I foråret 2017 reserverede staten og Viborg Kommune i alt 9 000 000 kr. til områdefornyelse i 
hele Fjordklyngen. Opgaven med programskrivning (fase 1) blev udliciteret og vundet af arkitektfirmaet Labland, og 
der blev nedsat en følgegruppe bestående af Fjordklyngerådet + tidligere sparekassedirektør Henrik Jessen som 
ressourceperson. På rådhuset blev der nedsat en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra alle 
forvaltninger, som aktivt skal bistå i hele processen. Projektleder er arkitekt Therese Agerkilde fra Viborg Kommune.

I første fase har det været følgegruppens opgave at nå til enighed om, hvordan de 9 millioner skulle bruges. Der var 
krav om, at den største del af pengene blev brugt i det åbne land til gavn for hele området.

For følgegruppen var det vigtigt med en stor grad af borgerinddragelse, og der blev derfor husstandsomdelt 
brochurer om områdefornyelsen og inviteret til borgermøder i alle 6 byer, samt oprettet en landsbykontor på 
Værestedet, hvor man kunne møde rådgiverne og stille spørgsmål.

Borgermøderne var velbesøgte, og der kom mange ideer på bordet. Det hele blev samlet og derefter delt op i 
kategorier for at gøre materialet mere overskueligt at arbejde med. Følgegruppen blev enige om, at hver by skulle 
have et projekt, så alle mærkede områdefornyelsen. Hovedoverskriften for disse lokale projekter er mødesteder – 
det kan være en legeplads, en park eller lignende, men alle udsprunget af ønsker fra borgermøderne.

De øvrige projekter sætter fokus på adgang til fjorden med fem nedslagspunkter (ved Nederhede, ved Rind Bæks 
udløb, ved Lynderup, Ved Sundstrup Havn og ved Ulbjerg Camping, hvor der etableres  broer/opholdssteder til gavn 
for besøgende både fra land og fra vandsiden.

Derudover er der sat penge af til  den gamle kirkesti mellem Skringstrup og Låstrup og kickstart af 
renoveringen/ombygningen af Kulturcenter Værestedet til et fælles Kultur & Formidlingscenter for besøgende og 
borgerne i Fjordklyngen.

De ideer fra borgermøderne, som ikke direkte er brugt i områdefornyelsen, er samlet i et idèkatalog for hver by. Det 
kan løbende fungere som arbejdsredskab  og inspiration til lokalrådene i deres arbejde. 
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Det har været nogle hektiske måneder med mange og lange møder, og der er ingen tvivl om, at alle i følgegruppen 
var bevidste om det ansvar, der hvilede på vore skuldre i processen. Det var derfor en stor glæde at opleve den 
positive reaktion, der var fra jer på borgermødet i januar i år. 

Programmet er på nuværende tidspunkt godkendt af Landdistriktsrådet og Byrådet, så nu venter vi kun  på 
godkendelse fra ministeriet, før vi kan gå i gang. I forbindelse med hvert projekt, vil der vil blive nedsat en lokal  
arbejdsgruppe, der sammen med rådgivere fra Viborg Kommune skal arbejde med udformning og endelig placering. 
En spændende proces, som jeg kun kan opfordre jer til at melde jer til og dermed få medindflydelse.

Markedsføring:
For ar skabe udvikling i Fjordklyngen er det vigtigt med en god markedsføringsstrategi. Vi er så heldige, at have en 
meget dygtig PR-gruppe, som hele tiden er på forkant med tingene. Økonomisk har vi været godt hjulpet, idet der i 
alle  de projekter, vi har været involveret i, har været sat penge af til  netop denne del.
I 2017 har der været arbejdet med opdatering af hjemmesiden, droneoptagelser af naturen (et arbejde, der stadig  
er i gang p.g.a. den regnfulde sommer sidste år), plakater, brochurer – og som sidste skud på stammen 
dækkeservietter og etiketter til vores Fjordklyngeøl, som I er præsenteret for her i aften
Vi er til stadighed også godt hjulpet af Fjordklyngens cykelklub, der med deres cykeltrøjer med logo er med til at gøre
navnet Fjordklyngen kendt viden om.
Med jævnlig omtale i den lokale presse viser vi, at vi bor i et aktivt område, hvor der sker mange spændende ting. 
Det, håber vi, vil give flere besøgende – og i sidste ende flere folk, der har lyst til at bosætte sig her.

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 er der i 2017 tilført 
Fjordklyngen rigtig meget kapital til de enkelte projekter og dermed bidraget til, at de kunne gennemføres. 

Jeg vil gerne sige tak til de lodsejere, der velvilligt stiller jord til rådighed til vore naturprojekter, detektortræf og 
andre arrangementer

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. Et samarbejde som fortsætter de næste mange år i forbindelse 
med områdefornyelsen.

Sidst, men ikke mindst vil jeg sige tak til Fjordklyngerådet og til alle de forskellige arbejdsgrupper, der har været i 
gang. 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 i arbejdsgrupper omkring de 
kommende projekter eller på det mere uformelle plan, f.eks. i forbindelse med Muslingefestivalen i maj eller 
detektortræffet i oktober.

Jeg håber, vi ses!

Inge Carlskov.
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