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I starten af 2016 indbød Lem Kulturnetværk 
nabosognenes borgerforeninger samt en 
repræsentant fra Skive Kommune til et 
møde for at undersøge mulighederne for 
et samarbejde på tværs af sogneskel. De 
fire sogne har alle tidligere gennemført 
lokale udviklingsprojekter. Alle var tidligere 
stærke lokalsamfund med velfungerende 
institutioner, foreninger, egne håndvær-
kere – i dag er de alle ramt af de typiske 
landdistrikts udfordringer.

Deltagerne i det første møde gav udtryk for, at man 
var rede til at fortsætte samarbejdet. Skive Kommu-
ne foreslog, at man indkaldte en repræsentant fra 
et andet landsbyprojekt. 

Chresten Søndergård fra ”De syv sogne” på Mors 
blev inviteret til næste møde for at give inspiration 
til et samarbejde.

Chrestens indlæg gav lyst til at komme videre. 
Borgerforeningerne blev enige om at indkalde egne 
initiativtagere og ildsjæle til et stormøde i septem-
ber 2016. Der var et godt fremmøde og enighed 
om at fortsætte samarbejdet. Borgerforeningerne 
enedes om at tage emnet op på de forestående 
generalforsamlinger. Her fik de alle opbakning til at 

fortsætte. En styregruppe med maks. 3 deltagere 
fra hvert sogn blev nedsat.

Kort tid efter blev parterne orienteret om, at DGI, 
Realdania og Lokale og Anlægsfonden indbød 
til deltagelse i fælles udviklingsforløb. Carsten 
Blomberg blev indbudt til at fortælle om formål og 
betingelser.

Herefter gik de fire sogne i gang med at udforme 
en ansøgning i samarbejde med Skive Kommune. 
Glæden var stor, da ansøgningen blev godkendt.
Styregruppen har haft møder med foreningerne 
i området og afholdt et borgermøde med ca. 90 
deltagere.

En kommunikationsgruppe blev nedsat. Gruppen 
har oprettet hjemmeside med fælles kalender og 
Facebookside. Gruppens næste tiltag var gennem-
førelse af et PR-kursus, hvor foreningerne blev 
indbudt til at sende deltagere. Kommunikations-
gruppen og styregruppen vil prikke til en del for at 
give området en bedre pressedækning og dermed 
give området et positivt og dynamiske ansigt. 

Strategiplanen skal være et arbejdsredskab, som 
udtrykker klyngens mål en tid frem. Mål skal altid 
være under revision. Strategiplanens indehold har 

grundlag i styregruppens arbejde med udvikling i 
fællesskab.

Landsbyklyngen Sydvest Sallings organisering er 
fastlagt i vedtægter, som er et godt grundlag for at 
sikre et fremtidigt samarbejde.

Strategiplanen består af en kort beskrivelse af 
Landsbyklyngen Sydvest Salling. Dernæst følger 
en vision for samarbejdet samt en beskrivelse af de 
valgte indsatsområder og en beskrivelse af organi-
sationen bag Landsbyklyngen Sydvest Salling.

1. 
OPTAKT
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Geografisk starter Sydvest Salling billedligt 
talt ved det store søpindsvin i rundkørslen 
i Kærgårdsholm-krydset. Skulpturen, som 
er skabt af en lokal kunstner, er valgt som 
bomærke, da den fungerer som indgangs-
porten til Sydvest Salling, når man kommer 
fra de to nærmeste købstæder, Skive og 
Holstebro.  
                       
De fire sogne bruger alle den fra Skive vestgåen-
de landevej, benævnt Landevejen og Amtsvejen, 
som hovedfærdselsåre. De fire sogne udgør den 
sydvestlige del af Skive Kommune og udgør en 
geografisk enhed. De højtliggende områder har 
god morænejord, og de lavtliggende områder er 
sandede og meget flade skabt af de store mængder 
smeltevand fra Karup Å og Gudenåen, som skyl-
lede ud gennem Sønder Lem Vig ud i Venø Bugt 
i Limfjorden under den seneste istidsafsmeltning. 
Området har et flot kuperet landskab med store 
naturområder langs Limfjorden og Sønder Lem Vig. 
Fra morænebakkekammen er der en betagende 
udsigt ud over Venø Bugt i vest og ind igennem det 
flade engområde mod syd og øst.

Gamle herregårde som Kærgårdsholm, Bustrup, 
Hostrup og Vellumgaard har præget egnen, som 
stadig er et landbrugsområde, der efter udstyk-

ning af herregårdene og præstegårdene i 1920 og 
senest i 1940’erne var præget af mange mindre 
landbrug og husmandsbrug. Omkring årtusind-
skiftet er mange gårde og husmandsbrug nedlagt. 
Nye store gårde er opstået. Befolkningstallet er for 
nedadgående, og gennemsnitsalderen stiger. Me-
jerier, detailhandelsbutikker og skoler er gennem 
årene nedlagt. Det nære landsbysamfund er ikke 
længere så selvforsynende og har dermed mistet 
en del af den helhed, som prægede landsbyerne 
tidligere.

Alligevel er det lykkedes at fastholde et rigt for-
eningsliv bestående af gamle borger- og for-
samlingshusforeninger, pensionistforeninger og 
idrætsforeninger. Nye foreninger som f.eks. en 
jagtforening med eget klubhus og en rideklub med
ridehal, stalde og udendørsfaciliteter er blevet 
etableret. Det samme er foreningen ”På hat med 
tiden”, som er en alternativ forening med bob, strik, 
pladespil og vandreture, som hver uge samler ca. 
30 personer, samt en aktiv og populær ungdoms-
klub, som i dag er et værdifuldt samlingssted for 
områdets unge.

Derudover har Ramsing gennem mere end 20 år 
haft fællesspisning hver uge, og de har det stadig 
den dag i dag. Der er endvidere etableret et galleri 

med skiftende udstillinger og et fitnesscenter med 
offentlig adgang i forbindelse med Bustrup Skole-
center.

Et samarbejde mellem de fire sogne kan være med 
til at fastholde disse aktiviteter og udbygge med nye 
i klyngeområdet, og det kan være med til at skabe 
sammenhold, optimisme og gøre egnen kendt som 
et attraktivt område.

2. 
SYDVEST SALLING 
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Vision for Landsbyklyngen  
Sydvest Salling

• Sydvest Salling skal være et attraktivt og 
dynamisk område, der kan fastholde og 
tiltrække beboere.

• Skabe et godt samarbejde mellem de fire 
sogne og i fællesskab se udviklingsmulig-
heder for området.

• Få andel i børnefamilier og andre der  
har et ønske om at bo på landet  
– f.eks. pendlere, iværksættere,  
tilbageflyttere, hestefolk og det grå guld.

• Styrke og udbygge foreningslivet og  
dermed sammenholdet i området.

• Udbygge og skabe nye muligheder for et 
godt friluftsliv i de flotte naturområder i 
bl.a. naturpark Flyndersø – Sønder  
Lem Vig og ved Limfjorden med henblik på 
at fremme bosætning, erhverv og turisme.

• Motivere og mobilisere klyngens borgere 
til deltagelse i fællesskabets udviklings-
arbejde.

3. 
VISION
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4. 
INDSATSOMRÅDER

Med afsæt i emner fra borgermøder og 
dialogmøder med foreninger har styregrup-
pen valgt at prioritere følgende emner til 
videredrøftelse med borgerne med det mål 
at få undersøgt muligheder for at få nedsat 
arbejdsgrupper.  
        

               

4.1. KOMMUNIKATION
Kommunikation er et højt prioriteret mål for Lands-
byklyngen Sydvest Salling, da klyngen er meget be-
vidst om, at der skal arbejdes hårdt for at få udbredt 
kendskabet til klyngen, klyngens formål og visioner.

Der er nedsat en kommunikationsgruppe, der skal 
udbrede viden om og forståelse for arbejdet i lands-
byklyngen. Kommunikationsgruppen har etableret 
en fælles hjemmeside på domænet Sydvest-Sal-
ling.dk. En fælles Facebookside skal hjælpe til med 
at få oplysninger bredt ud til de borgere, som ikke 
så ofte kommer ind på hjemmesiden.

Et fælles logo er valgt – skulpturen af søpindsvinet, 
som står i rundkørslen ved indgangen til Sydvest 
Sallings område.

En fælles kalender på hjemmesiden med input fra 
de fire sogne skal oplyse borgerne om nye tiltag og 
om de mange aktiviteter i klyngeområdet.

Hjemmesiden med muligheder for kalenderopslag 
og Facebooksiden tilbydes foreninger, som ikke har 
de to faciliteter. Foreningerne får dermed mulighed 
for at spare udgifter til egne hjemmesider og få 
nyhederne spredt i de fire sogne.

For at fremme og forbedre kommunikationen er 
der afviklet PR-kursus, hvor der var åben tilmelding 
med vægt på invitation til klyngens foreninger.

Den udadvendte kommunikation gennem lokale 
medier som Skive Folkeblad, lokalaviserne Spøt-
trup Ugeavis, Salling Nyt, Midt på Ugen og Vin-
derup Ugeavis, Radio Skive og TV-Midt/Vest skal 
anvendes mest muligt, da det vil forbedre nærom-
rådets kendskab til klyngen og dermed være med til 
at øge interessen for at bosætte sig her.

Fremadrettede handlinger: Kommunikationsgrup-
pen fortsætter arbejdet.

10 11 



4.2. SYDVEST SALLINGS NATUR MED  
MULIGHEDER FOR FRILUFTSLIV OG  
OPLEVELSER I NATUREN
Målet er at udnytte områdets mange naturområ-
der, styrke friluftslivet og give interesserede gode 
naturoplevelser. 

Styregruppen vil nedsætte en arbejdsgruppe til at 
arbejde med de mange naturmuligheder – oftest 
tilknyttet naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig. 
Der samarbejdes allerede med Skive Kommune og 
lodsejere:

• om at etablere stier til ridning, traveture og cykling
• om at placere shelters med overnatningsmulig-

heder
• om muligheder for at anvende landsbyernes 

grønne områder med bålhytter, legemuligheder 
og overnatningsmuligheder i shelters

• om mulighederne for at observere det rige fug-
leliv omkring Sønder Lem Vig, hvor ornitologer 
melder om 228 fuglearter

• om findesteder for sjældne planter
• om oddernes opholdssteder
• om udgivelse af kortmateriale, der viser turister 

og interesserede vej
• om opsætning af tavler med informationer om 

landskab og fauna
• om at arrangere ture med vægtning på landskab, 

flora og fauna, kulturhistorien m.m.

Klyngen skal påskønne og drage nytte af, at Skive 
Kommune er en fantastisk god samarbejdspart-
ner, der gerne går med i samarbejdet med både 
arbejdskraft og økonomiske midler. Ligeledes er det 
vigtigt at samarbejde positivt med lodsejere.

4.3. AKTIVITETER  
PÅ TVÆRS
Formålet er, at man i de fire sogne får et øget kend-
skabet til hinanden.

Det er lettere at skabe fælles relationer, hvis man 
har kendskab til hinanden. Dette kendskab kan 
opnås gennem fælles arrangementer startende 
med lette arrangementer som gåture til kendte hi-
storiske steder og til naturområder, hvor landskabet 
kan nydes, og hvor områdes flotte flora og fauna 
præsenteres. Det kan være med til at give deltager-
ne kendskab til og stolthed over at leve på en egn 
med sådanne kvaliteter. Senere kan større fælles 
arrangementer afvikles som f.eks. egnsskuespil på 
Bustrup.

Foreninger og andre arrangører skal opfordres 
til at benytte Landsbyklyngen Sydvest Sallings 
hjemmeside ”Sydvest-Salling.dk” og Facebookside 
”Sydvest Salling” til at annoncere. Det kan være 
med til at sikre en større deltagelse i de enkelte 
arrangementer.

4.4. ERHVERV
Formålet er at fastholde og understøtte de er-
hvervsdrivende samt hjælpe nye til at etablere sig.

Klyngeområdet er begunstiget med mange små 
virksomheder og uddannede håndværkere – især 
bygningshåndværkere, men også mange chauffø-
rer. De to sidstnævnte grupper arbejder i stort tal i 
hele Danmark. Mange håndværkere har oprettet lo-
kale firmaer. Unge håndværkere, der bliver trætte af 
pendlerlivet og de lange ophold uden for hjemmet, 
skal opfordres og hjælpes til selv at starte produkti-
on/virksomhed.

Handling
I samarbejde med SET forsøges afholdt møder 
med lokale erhvervsdrivende. 
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4.5. FORENINGSLIV 
Målet er at styrke foreningslivet, da gode foreninger 
samler mange, øger kendskab til hinanden og frem-
mer fællesskab. Samling af aktiviteter, som ikke 
længere kan eksistere i det enkelte sogn, kan være 
med til at fastholde gode foreningstilbud i Sydvest 
Salling. 

Koordinering af arrangementer og fælles kalender 
skal være med til at undgå sammenfald af datoer 
og skabe samarbejde om større fælles arrange-
menter som f.eks. julemarked, stævner, koncerter, 
foredrag, og banko, og disse kan evt. afvikles på 
skift mellem de enkelte sogne. 

Handling
Årligt møde med samtlige foreninger og andre 
initiativtagere som f.eks. menighedsråd, skole, 
børnehaver.

4.6. BORGER
INVOLVERING 
Det er et vigtigt procesmål at få fremmet samarbej-
det over gamle sogneskel – et samarbejde, der skal 
vokse op nedefra. Landsbyklyngens opgave bliver 
at udforme tiltag som f.eks.: 

• at afholde borgermøder, hvor deltagerne har 
muligheder for at fremsætte ønsker, men hvor 
det også gøres tydeligt, at udvikling ikke kommer 
af sig selv – derimod kræver udvikling, at der 
skal ydes en indsats af borgerne, som skal/bør 
engagere sig i f.eks. arbejdsgrupper, hvor der 
samarbejdes over gamle sogneskel.

• at sørge for at borgerne indbydes til at komme 
med forslag og opfordres til at gå med i arbejds-
grupper og finde samarbejdspartnere – gerne 
med bistand fra styregruppen.

• at et historisk friluftsspil planlægges gennemført 
i 2019. Da et sådant arrangement kræver over 
100 aktive deltagere og helst op mod 800 – 1000 
tilskuere, vil arrangementet være et godt start-
sted og virke som murbrækker for at få mange 
aktive deltagere med i det fremtidige samarbejde 
i landsbyklyngen.

4.7. BOSÆTNING  

I visionen for Landsbyklyngen Sydvest Salling er 
hovedmålet at få en øget bosætning. Det er vigtigt 
for området at få nye til at bosætte sig og få tilført 
nye ideer og holdninger.      
        
Handling
En arbejdsgruppe nedsættes for at udvikle ideer, 
der kan afprøves – lige fra velkomstpakke og andre 
former for velkomst – for at fremme inddragelse i 
det lokale liv. 

Følgende emner er på et møde med foreninger og 
på et borgermøde omtalt: velkomst til nye, Skive 
Kommunes velkomstfest – evt. med fælles bus 
til Skive for nye beboere, kontakt til ejendoms-
mæglere og evt. et rally, hvor egnens huse til salg 
præsenteres sammen med f.eks. er tur til klyngens 
institutioner, grønne områder, Bustrup Hovedgaard 
og Hostrup Hovedgaard.  
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5. 
FREMTIDIGE INDSATSER

5.1. INFRASTRUKTUR
Vejnettet er ikke til debat, da områdets hovedvej er 
fastlagt. Ny motorvej til Holstebro sikrer klyngeom-
rådet en hurtig og attraktiv placering med kun 24 km 
til motorvejen. Den kollektive trafik er veludbygget 
med mange daglige busforbindelser, som giver fine 
muligheder for intern og ekstern persontransport. 

5.2. FIBERBREDBÅND 
OG MOBILTELEFONI 
Fiberbredbånd og mobiltelefoni er fremtidens kom-
munikationshovedvej. Nye borgere spørger ofte om 
internetforholdene inden bosætning. Sommerhus-
udlejere meddeler, at de ikke kan udleje, hvis der 
ikke er internet. Beboerne i byerne Lem og Ram-
sing kan blive tilsluttet det etablerede fiberbredbånd 
og der dermed sikret godt internet. 

Handling
Det er vigtigt for klyngen at få forbedret internetfor-
holdene i området uden for de to byer. Styregrup-
pen bør gennemføre en indsats for at få befolknin-
gen til at møde op til de lokale informationsmøder.

5.3. VEJE OG STIER 
TIL REKREATIV BRUG
Vestsallingstien, anlagt i den nedlagte jernbanetracé, 
sikrer god samfærdsel for cyklende, gående og til 
dels ridende i den ret tætbefolkede del af klyngeom-
rådet. Stien kan få en vigtig rolle for en øget aktiv 
turisme.

De mange stier i naturområderne kan forbindes og 
skiltes bedre – gerne med informationer om land-
skab, historie og natur. 

Handling
Kort- og informationsmateriale samles i pjecer og 
elektronisk på hjemmesider og i turistmateriale. 

Nye forbindelsesstier anlægges, hvor det er muligt.

5.4. TURISME  
– DE MANGE TILBUD
Turismen har et stort udviklingspotentiale, der skal 
satses på.

Landsbyklyngen er begunstiget med en afvekslende 
og flot natur. Kyststrækningen langs Limfjorden har 
en fin og børnevenlig badestrand, en handicapvenlig 
badebro og en bådophalerplads.

Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig er under 
opbygning med rig flora og fauna med muligheder 
for at vandre, ride og køre på mountainbike. 

Foråret og efteråret byder på muligheder for fra 
fugletårne at iagttage stærenes ”Sort Sol” og store 
flokke af gæs og andre vadefugle. 

Den lavvandede Venø Bugt giver fine muligheder for 
at høste østers og blåmuslinger.

Der er overnatningsmuligheder i fem shelters, B&B, 
Bustrup og Hostrup, to campingpladser i nærheden 
og i lejede sommerhuse.

Handling
Samling af interessenter, f.eks. Spøttrup Turistfor-
ening, Hostrup Hovedgård, Spøttrup Oplevelses-
klynge, grundejerforeninger i sommerhusområderne, 
handlende og håndværkere, for at lave fælles indsat 
som f.eks. PR. 

5.5. MØDESTEDER
Foreningernes opgave er at skabe sammenhold og 
tilbyde muligheder for et aktivt liv i lokalområdet med 
deltagelse i fællesskabet i Sydvest Salling – f.eks. 
ungdomsklub, kultur, samvær, idræt, teater, friluftsliv 
m.m.

De eksisterende mødesteder er vigtige for at sikre 
samlingsmuligheder og drives derfor videre – så vidt 
det er muligt. Vigtige mødesteder er forsamlingshu-
se, klubhuse, cafeer og grillbarer – herunder opfø-
relse af det kommende Håsumhus. Idrætshallerne 
og sportspladserne med de tilknyttede mødelokaler 
med køkkener samler i dag alle generationer. Motion 
for alle aldre er prioriteret højere end konkurrence-
sport. 

Handling
Inddrage borgere i foreningslivet. Finde inspiration 
hos f.eks. DGI og tilbyde kurser, som kan være 
med til forny foreningslivet i takt med tidens krav. 
Tilpasning og modernisering af faciliteter og lokaler 
– eksempelvis springgrav til gymnastik, IT-lokale, 
moderne foredragsfaciliteter m.m.
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6. 
ORGANISATION

OG FORANKRING

Efter en grundig proces med mange debatter er 
de fire sogne nået til enighed om en fælles orga-
nisation, der kan være samlende for alle parter. 
Vedtægterne er godkendt i de fire moderforeninger. 
Stiftende generalforsamling blev afholdt den  
11. juni 2018.

Organisationen skal varetage de opgaver, der giver 
mening og kan styrke hele området. Vigtigst bliver 
det at engagere og inddrage borgerne i lands-
byklyngens arbejde, processer og projekter. 

Organisationen består af en styregruppe med 
maks. 12 deltagere. De fire deltagende moderfor-
eninger har hver ret til maks. 3 repræsentanter i 
styregruppen.

Organisationens opgave bliver at arbejde for helhe-
den med respekt for initiativer i de enkelte sogne.
Resultater er allerede nået.

Styregruppens medlemmer:

Vejby: Ramsing: Håsum: Lem:
Jens Knudsen Birgit Madsen Svend skov Madsen Aksel Christensen, 
Rene Laursen Mads Madsen Mikkel Rud Jacobsen Aage Dahl: tovholder
 Uffe Holst

7. 
AFSLUTNING

Landsbyklyngen Sydvest Salling har nu redskaber-
ne i orden: Foreningen Landsbyklyngen Sydvest 
Salling er stiftet og styregruppen er nedsat. Styre-
gruppen har været meget bevidst om, at kommu-
nikationen er meget vigtig. Det gælder både, når 
budskaber skal ud, når der indkaldes til møder og 
arrangementer, når ideer skal udvikles og når pro-
jekter planlægges og efterfølgende gennemføres.

En kommunikationsplatform er udformet med 
hjemmesiden ”Sydvest-Salling.dk” med fælles ka-
lender, hvor arrangementer kan annonceres, og en 
Facebookside ”Sydvest Salling”, som kan bruges til 
hurtigt at få meddelelser ud. For at styrke PR-områ-
det indbød styregruppen til et PR-kursus med god 
deltagelse fra mange foreninger. En journalist fra 
Skive Folkeblad gav en flot vejledning om, hvordan 
man fik sine meddelelser frem.

Styregruppen føler sig velpåklædt til at starte 
arbejdet med at igangsætte nogle af borgernes 
idéer som f.eks. et historisk friluftsspil, hvor utrolig 
mange forskellige talenter kan få roller/opgaver – 
kunstnerisk og praktisk – og hvor samarbejde er 
nødvendigt.
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