
FJORDKLYNGEN

- ET FÆLLESSKAB MELLEM 6 LANDSBYER 



Hvem er vi?



Overvejelser

Skepsis:

Skal vi opgive kampen for vores lille 
landsby til fordel for fællesskabet?

Bliver det ikke bare et ekstra 
administrativt lag i det kommunale 
system?

Er det i virkeligheden en spareøvelse
for kommunen?

Ønsker:

Mere synlighed og gennemslagskraft.

Plads til individualisme.

Udvikling.

Øget bosætning.



Opstart i Fjordklyngen 

• Kontakt til de 6 landsbyer –
opstartsmøder sommeren 2014

• Bustur rundt for at se de enkelte 
landsbyer og høre om styrker og 
udfordringer

• Stormøde med deltagelse af 
borgere fra alle seks landsbyer      
(Fastlæggelse af hvilke områder, 
der skal arbejdes med.)                                             

• Nedsættelse af midlertidigt 
Fjordklyngeråd november 2014

• Lokale borgermøder – hvad vil man 
være kendt for lokalt – hvad kan 
man byde ind med til fællesskabet?

• Stiftende generalforsamling i april 
2015 med fastlæggelse af strategi 
for det kommende år



Fælles udviklingsstrategi

• Bosætning

• Erhvervsudvikling

• Markedsføring

• Turisme

• Miljø/energi

• Natur



Hvor langt er vi nået?

Hjemmesiden      ”Fjordklyngen.dk”             
er etableret

Samarbejde mellem 
forsamlingshusene og andre 

mødesteder.



Organisation

• Godkendt forening med vedtægter, cvr. 
Nummer, bankkkonto, kasserer og revisor.

• Fælles strategiplan

• Klyngeråd med repræsentanter for hver 
landsby

• Web-redaktion

• Pr-gruppe

• Presseansvarlig

• Arbejdsgrupper, som trækker andre 
borgere ind omkring specifikke opgaver





Fjordklyngens motionsdag

med fællesspisning, musik og dans afholdt 
- oktober 2015





April 2015

415 000 kr. fra 
Landdistriktsrådet 

til udvikling af 

”Fjordparken”



MÅLSÆTNING FOR FJORDPARKEN

• Større tilgængelighed 

• Mere synlighed

• Turismeudvikling i området baseret på udendørs fritidsaktiviteter.

• Samlet markedsføring 

• Øget bosætning 



1. Dialogmøde med Viborg Kommune
september 2015

Forventningsafstemning



STI-SYSTEMER I ULBJERG



MOUNTAINBIKE - RUTE
- mellem de 6 landsbyer



SHELTERPLADS KÆRBY BAKKE



VANDRESTI PÅ BORUP HEDE



RETABLERING AF DEN GAMLE KIRKESTI
OVER SPANGEN



RIDESTIER I SKRINGSTRUP



VEDLIGEHOLDELSE AF HIMMERLANDSSTIEN



VANDRESTI KILDEDALEN



BEDRE TILGÆNGELIGHED TIL TANGHUSET
OG MARENS PATTER I SUNDSTRUP



KANO/KAJAK HUS NEDERHEDE



Skulderklap fra
Dansk naturfredningsforening, Viborg



Muslingefestival   i   Sundstrup



Samarbejdet mellem
Kultur- og forsamlingshuse

Målsætning: 

o at samarbejde i stedet for at konkurrere

o at øge udbuddet af kulturelle tilbud

o fælles platform for annoncering 

o fælles kalender

o fælles grejbank

o koordinerende møder 2 gange om året







Projekt Værestedet



Visioner for Låstrup gamle skole 

Outdoor:

• MTB Center
• MTB Skole
• Kanoudlejning
• Bål, Shelters og Vildmarksbad
• Hestebase (Optøjring, 

vandingsplads, fold til brug for 
overnattende ryttere)

• Vandring
• Træningscenter

Formidling, turisme og kultur:

• Hald Naturskole (Filial)

• Informationscenter – Lokal 

historie, kultur og aktiviteter

• Håndværk, husflid og kreativitet

• Café

• Bed & Breakfast



Udfordringer

• ”Tordenskjolds soldater” i Klyngeråd og arbejdsgrupper

• Tidskrævende

• Store forventninger fra omverdenen

• I begyndelsen tendens til fra visse dele af den kommunale administration at 
forsøge at skubbe sagsbehandling over til Klyngerådet

• Driftsøkonomi



Vedvarende energi på vej?



Hidtidige erfaringer
• Forventningsafstemninger internt og eksternt

• Husk at det er frivilligt arbejde

• Struktur

• Kun få fokusområder af gangen

• Saml på succeshistorier

• Hold gryden i kog (presse, borgerinformation)



Styrker ved Fjordklyngen
• Vi har meget bedre kendskab til hinanden landsbyerne imellem og er trygge 

ved hinanden. Spirende stolthed over at være en del af Fjordklyngen

• Sammen har vi rigtig meget at byde på i forhold til natur, kultur og 
fritidsinteresser – og ikke mindst sammenhold og billige huspriser

• Vi er allerede mere synlige i det kommunale landskab

• Vi har lettere ved at søge penge hjem fra de store fonde

• Sammen kan vi styrke og udvikle området, og dermed gøre det attraktivt for 
tilflyttere


