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BAGGRUND
- historien
- bymosaik Morsø Kommune
- 1. borgermøde
- tilgang (de 3 skalaer)

side 5

REGISTRERING OG ANALYSE
- landskab og natur
- funktioner og seværdigheder
- infrastruktur
- netværket (de menneskelige ressourcer) (interviews)
- forretningsplanen

side 11

KONCEPT
- lokal og regional balance
- udpegning af lokale og regionale potentialer (det stedbundne)
- fyrtårne / de fælles mødesteder

side 23

HELHEDSPLAN
- etapeplan (diagram)
- delplan Karby Kuber
- delplan Forbindelsen (nyt navn)
- delplan Markedspladsen
- delplan Bevægelseslandskabet
- delplan Kystruten
- oplistning af mindre lokale projekter

side 33

ØKONOMI
- anlægsbudget for platform ved Karby Kuber
- anlægsbudget for Kærstien

side 55

INDLEDNING

Denne bilagsmappe er udarbejdet på baggrund
af en inddragende proces, hvor styregruppen
for Landsbyen de 7 sogne har inviteret de lokale
borgere til at bidrage med ønsker og drømme
for, hvordan området skal se ud i fremtiden, og
hvordan samarbejdet mellem borgerne på tværs af
sognene kan fungere.
Bilagsmappen er udarbejdet i et samarbejde mellem Line Toft, landskabsarkitekt fra Landskabslaboratoriet GRÜN og Ann-Sophie Øberg, Projektleder fra Morsø Kommune.

ORTOFOTO + PROJEKTAGRÆNSNING

Landsbyen de 7 sogne

3

BAGGRUND

Landsbyen de 7 sogne tager sit afsæt i et samarbejde mellem 4 borgerforeninger - der dækker
et område med 7 mindre landsbyer. I dette afsnit beskrives baggrunden for samarbejdet og hvad
formålet er med Landsbyen de 7 sogne.
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HISTORIEN INDEN STEDET TÆLLER
Landsbyen de 7 sogne

Redsted - ældreboliger

Næssund - færgen

Sydvestmors har gennem en længere periode, som
så mange andre landdistrikter, oplevet fraflytning
fra området og deraf dalende faciliteter.
På Sydvestmors har man dog igennem flere år erkendt, at for at kunne modvirke denne brede tendens, så var man nødt til at samarbejde i stedet for
at konkurrere som isolerede landsbysamfund mod
hinanden.
Denne erkendelse blev sat særligt på spidsen i forbindelse med beslutning om lukning af den sidste
kommunale skole i området i 2012. Det fik de lokale
til i protest at skabe en friskole, en skole der samtidig fusionerede med den eksisterende friskole i
området, og man samlede hovedparten af de frivillige og ildsjælenes kræfter på at skabe en ny god
skole for området.

Hvidbjerg - Fælledparken

Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter

Redsted - sognegård

Outrup - vinduesfabrik

Redsted - købmand

Til at begynde med dannede der sig en bevægelse
mod, at Hvidbjerg var hovedby i området, men
i takt med at der blev afholdt borgermøder i området, og man havde besøg af Jørgen Møller fra
Aalborg Universitet, dannede der sig et billede af,
at man ønskede ligeværdige landsbyer, med hver
deres identitet - det som senere er blevet til netværkslandsbyen - under den samlende overskrift
”Landsbyen de 7 sogne”.
Landsbyen de 7 sogne er et samarbejde mellem
Karby, Redsted, TORF (Tæbring, Outrup, Rakkeby
og Fjallerslev) og Hvidbjerg beboerforeninger på
Mors.
Samarbejdet har til formål at skabe en netværkslandsby i området, som gennem fordeling af
aktiviteter og faciliteter og gensidig støtte arbejder
for at fastholde liv og udvikling i området og gøre
det attraktivt for beboere og erhverv at blive i og
flytte til området.
Landsbyen de 7 sogne, håber dermed samtidig at
kunne være et eksempel på, hvordan landets yderområder, gennem nye samarbejder i større enheder kan fastholde liv og udvikling på basis af områdets stærke frivillige kræfter og gennem udvikling af
områdets stedbundne kvaliteter.

Landsbyen de 7 sogne har som mål:
•
•
•
•
•
•

At fastholde liv og udvikling i området
At fastholde og tiltrække beboere i området
gennem de faciliteter og det fællesskab, der er
i området
At fastholde og tiltrække erhverv i området
At indsamle ideer og drømme om hvad vi vil
have i området af faciliteter og aktiviteter - og
deres eventuelle lokalisering
At skabe overblik over hvilke ressourcer og
faciliteter, der er eller skal skabes for at realisere projektet.
Målet om dannelsen af Landsbyen de 7 sogne
søges nået gennem direkte involvering af beboerne i området, og den egentlige udvikling af
konceptet ”Landsbyen de 7 sogne”

Aktiviteter

BORGERMØDER
Drømmeværksted

•
•
•
•

De fire borgerforeninger blev enige om det nødvendige i et bredt samarbejde og har som konsollidering af samarbejdet iværksat borgermødeaktiviteter med henblik på at få indsamlet og prioriteret
forslag til aktiviteter og faciliteter i storlandsbyen
og at sikre bredere opbakning og ejerskab til konceptet ”Landsbyen de 7 sogne” gennem en proces,
hvor projektet videreudvikles.
På 1. borgermøde blev der udarbejdet en SWOTanalyse, der belyser projektets begrænsninger og
potentialer, ligesom der blev påbegyndt et fremtidsværksted, hvor man udarbejdede en bruttoliste
for hvilke faciliteter og aktiviteter, der ønskes til rådighed i Landsbyen de 7 sogne. På efterfølgende
borgermøde blev der udarbejdet en mere prioriteret liste (se illustration). Den samlede mængde af
analyser og ønsker til områdets udvikling var svær
at prioritere ud fra på borgermøderne, da der ikke
var et særligt fokus eller et fastlagt mål.
På dette tidspunkt var listen stadig en lang ønskeliste, hvor mange faciliteter og aktiviteter ikke knytter
sig til et potentiale eller et reelt behov. Derfor trådte
styregruppen et skridt tilbage, og fokuserede på at
få defineret et overordnet koncept og en helhedsplan, hvor igennem aktiviteter og faciliteter kan prioriteres og argumenteres for.
Denne bilagsmappe er resultat af denne proces.

•
•
•
•
•
•

Markedsføring af området med Landsbyen de 7 sogne som “varemærke”
Gøre vore børn til borgere i superlandsbyen
Udvikling af arbejdspladser og kendskab til virksomheder (virksomhedsbesøg m.v.)
Flere fællesaktiviteter i Landsbyen de 7 sogne: Eks fællesspisning på
skift, fælles events, øgede foreningssamarbejder, kurser og foredragsarrangementer m.v.
Fælles fundraiserfunktion
Forskønnelsesaktiviteter
Ungdomsballer
Styrket anvendelse af hjemmeside (den gode historie)
Landsbypedeller
Fælles naturoplevelser (kend dit områdes naturkvaliteter)

Faciliteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Anvendelse af ældreboliger i Redsted: overnatning(turister), prøveboliger(prøv at bo hos os), beboelse for “gæstearbejdere”
Stisystemer, naturstier, der forbinder oplevelsesstederne med faciliteter,
f.eks. havn og overnatningssted og i øvrigt skaber sikker og sund infrastruktur (skolevej). Særskiltfolder udarbejdes til markedsføringen heraf.
QR koder og apps i tilknytning til attraktioner
Udvikle naturoplevelser
Central cafeteriafunktion i SKF
Udvikling af sognegården i Redsted med aktiviteter og faciliteter, der
supplerer fællesskabet i Landsbyen de 7 sogne.
Sikring af lokal dagligvareforsyning
Opretholdelse af ældrecenter i Hvidbjerg
Sikring af den lokale kirke
Fremtidig anvendelse af Karby Skole f.eks.
- Temalejrskole med anvendelse af områdets faciliteter og aktiviteter,
f.eks. natur, kajak, vandski, skydning m.v.
- Feriehjem for svært syge børn og deres familier
- Pilgrimscentrum (Pilgrim Mors)
- Fællesfaciliteter som en del af Landsbyen de 7 sogne f.eks.
skolekøkken
Færge ved Næssund-demonstrationsprojekt for lavenergitransport
Udvikling af grøn energi
Forbedret offentlig transport

Stedsspecifikke aktiviteter og faciliteter
•
•
•
•
•
•

Vuggestue/børnehave i Redsted
Fastholdelse/styrkelse af Morsø Festivalen i Outrup
Byfestaktiviteter
Opretholdelse af lokale servicefaciliteter (kirke, købmand osv.)
Bådelaug (Thissinghus og Næssund)
Revy (Karby)
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TILGANG
De 3 temaer

Outrup - Morsø Festival

Thissing Huse - shelters

Klyngelandsbyen eller netværkslandsbyen kalder
på en ny tilgang til planlægning i områder med affolkning.
Projektets afsæt er at identificere nogle af de faktorer, der er vigtige for at skabe et succesfyldt netværk mellem landsbyerne.
Gennem processen er identificeret 3 essentielle
temaer, som man ikke kan komme uden om i forhold til netværkslandsbyen. Det drejer sig om:
- stedets fysiske potentialer og rammer
- de lokale kræfter - ildsjælene
- at få udvalgt bæredygtige projekter.

Hvidbjerg - børnehave

Thissing Huse - havn

Tilgangen til projektet ”Landsbyen de 7 sogne” har
været at få skabt ejerskab blandt de lokale beboere gennem inddragelse og medansvar. Gennem
en transparent proces, hvor alt materiale har været
tilgængeligt og der har været afholdt flere borgermøder, er projektet blevet skabt i øjenhøjde med de
fremtidige brugere.
Formålet med processen har i lige så høj grad som
at pege på fysiske projekter været at skabe konsensus omkring den overordnede tanke - at konkurrence om de samme faciliteter og aktiviteter ikke
er vejen frem i en netværkslandsby - hver enkel
landsby har en rolle at spille i den store sammenhæng, men ikke indenfor samme felt.
Forståelsen af hvad der traditionelt set definerer en
landsby, har også flere gange været diskuteret, og
erkendelsen af, at der ikke er én landsby i Landsbyen de 7 sogne, som er stærk nok til at indeholde
alle elementer, har været med til at forstærke lysten
til at samarbejde som én netværkslandsby.

De stedbundne ressourcer
Stedbundne potentialer er lokal kultur, særlige
landskaber, lokale værdier og selvforståelse, lokal
viden og sociale netværk, der er opstået over tid
på et sted. Men potentialerne kan ikke stå alene
− de skal bæres frem af den innovative idé og et
engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Det
er netop, hvad netværket Landsbyen de 7 sogn står
for.
Stedet og dets særlige ressourcer er som nævnt
grundlaget for et nyt udviklingsparadigme for landdistriker. Men hvad ligger der i ideen om stedbundne ressourcer? Grundlæggende er der tale om et
bredt og dynamisk begreb, som udover det traditionelle fokus på erhvervsliv og fysiske steder også
inkluderer kulturelle, organisatoriske og menneskelige ressourcer. Særligt de immaterielle ressourcer
i form af social kapital, selvforståelse, identitet, viden og netværk forudsætter analyse og dialog for
at kunne blive aktiveret.
De stedbundne ressourcer er ofte også knyttet an
på lokaliteter, som i mere eller mindre grad er unikke for et område. Lokaliteterne får først værdi, når
de kombineres med lokal kultur eller den innovative
idé.

De menneskelige ressourcer - ildsjæle
Forskerne har endnu ikke et bud på, hvad fremtidens landsby vil udvikle sig til, men det står klart, at
udviklingen bestemmes fra neden, og af hvad man
lokalt påtager sig af ansvar og er i stand til at sætte
i gang.
HANDEL

Karby - børneworkshop og byfest

Outrup - Morsø Festival

HANDEL

JOB
FRITID

JOB

BOLIG

FRITID
BOLIG

Traditionel forståelse af landsbyen som en samling af funktioner - f.eks. bolig, job, fritid og handel, hvor der findes naturlige
mødesteder i byen - f.eks gadekæret, forsamlingshuset osv.

Karby - strandengene

Netværkslandsbyens fordeling af aktiviteter - kræver nye mødesteder, for at skabe lokale relationer mellem områdets ildsjæle.
Herved bliver det mellemliggende landskab særligt interessant.

Landsbyer og landdistrikter ”er” de mennesker, der
bor der, og de har lige så mange labels som den
urbane befolkning: ”Bondeknolde”, ”ildsjæle”, ”traditionalister”, ”naturelskere” mm.
Men er de lokale ikke en del af helheden, så er der
kun en række tomme skaller uden indhold tilbage.
Uden ildsjælene og lokalt ejerskab, kan man igangsætte og poste mange millioner i et område, uden
at det bliver mere attraktivt at bosætte sig i eller
besøge som turist.

Økonomisk bæredygtighed
Der skal være en økonomisk bæredygtighed i de
projekter og aktiviteter man driver, da man kun i en
begrænset periode kan køre aktiviteter og projekter
med tilskud/fondsmidler og frivillig arbejdskraft.
Samtidig skal aktiviteterne og projekterne skaleres
efter det område de passes ind i. I den proces er
der måske nogle kameler, der skal sluges, fordi
man skal bryde med faciliteter og aktiviteter, der
har været i den enkelte landsby i en lang årrække
- men som fremadrettet skal være et andet sted,
for at opnå de rigtige synergier ved netværkslandsbyen.
Det er bl.a. denne proces, Landsbyen de 7 sogne
har været gennem de sidste mange måneder.

Nees - stranden

Redsted - mødested

Thissing Huse - Havn

Nees - vandaktivitet

Hvidbjerg - Skt. Hans Bål

Hvidbjerg - SFO

Karby - Mark
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REGISTRERING OG ANALYSE

Som afsæt for projektet ”Landsbyen de 7 sogne” er der udarbejdet en registrering og analyse
af både de fysiske forhold, de menneskelige ressourcer og en vurdering af den økonomiske
bæredygtighed i de enkelte elementer i området. Registreringen og analysen danner samlet et
grundlag for at kunne identificere de lokale stedbundne potentialer og kunne prioritere hvilke
indsatser, der skaber mest værdi på den lange bane.
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LANDSKAB OG NATUR
REGISTRERING

Sindbjerg

Agerø

Landskabet
Landskabet på Sydvestmors er især præget
af områdets storbakkede terræn gennemskåret af mindre ådale, intensivt dyrkede
marker afgrænset af diger og hegn, spredtliggende gårde og mindre kirkelandsbyer.
Landsbyerne Tæbring, Rakkeby, Karby og Hvidbjerg har overvejende en karakteristisk randbeliggenhed på overgangen mellem morænen og
kysten/strandenge eller ådale/overdrev. Redsted
ligger indplaceret i bunden af en ådal som en vejklyngeby.
Beliggenheden af gårde og husmandssteder er
spredt uden markante mønstre. Landsbyer og
øvrig bebyggelse er omgivet af bevoksninger, der giver et overvejende grønt udtryk.

Thissing Huse

Sdr. Herreds Plantage
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Redsted - udsigt

Ejstrup Bæk

Outrup

Landskabet fremstår enkelt og åbent. Det
præges af lange kig og visuelle sammenhænge på tværs af området. Landskabet rummer
visuelt store landskabelige oplevelser, som
især knytter sig til kystforlandet. Alle kirker i området har en markant placering i landskabet.
Kystforlandet er storbakket, let skrånende mod kysten, og hovedsageligt præget af marint
forland med strandenge. Morænen og strandengene adskilles de fleste steder af en fossil kystskrænt,
der fremstår afgræsset eller bevokset i forskellig
grad. Kystlinien er bugtet og skaber visuelle sammenhænge på langs af kystlinien. Afstanden til de
modstående kyster er i hele området
relativ kort med stor betydning for den visuelle og
rumlige oplevelse af kystlandskabet.
De afgræssede strandenge på det flade marine forland afgrænset af de fossile kystskrænter skiller sig
ud fra det øvrige landskab. Tilsvarende er det markante og kuperede bakkelandskab omkring Karby
Mark også et område, der skiller sig ud fra det ellers
storbakkede landskab.

I stærk kontrast til det åbne og enkle landskab er
Sønderherreds Plantage, som er øens største
plantageområde. Mod nord danner plantagen en
markant afgrænsning mod det tilstødende
landskabsrum. Syd for plantagen er mange tidligere råstofgrave enten tilgroet eller tilplantet.
Disse arealer udgør i sammenhæng med plantagen
visuelt et stort sammenhængende skovområde.
Området rummer over 40 gravhøje, hvoraf over
halvdelen ligger i eller omkring plantagen.

Vandløb:
Spang Å
Votborg Å
Vadkær Å
Ejstrup Bæk
Fugleområder:
Agerø
Mågerodde
Skov:
Sdr. Herreds Plantage
Naturgenopretning:
Thissing Vig

Naturen
Området består overvejende af landbrugsområder
med naturarealer langs den vest- og sydvendte
kyststrækning og i ådalene langs de større vandløb, der afvander området.
Hovedparten af kysten er beliggende i Natura
2000-områder.
Der er et Natura 2000-område, som omfatter kyststrækningen fra Nees til Glomstrup Vig og et andet
Natura 2000- område, der omfatter kyststrækningen fra Foldager til Nees med Mågerodde og Karby
Enge.

Votborg Å
Mågerodde

Spang Å

Af udpegningsgrundlagene kan nævnes følgende:
•
•
•

Strandenge
Kystlaguner og strandsøer
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund.

Sdr. Herreds Plantage
Ejstrup Bæk

Desuden findes et varieret dyreliv, hvor der særligt
kan nævnes følgende:
•
•
•
•

Ynglefugle: Klyde og Havterne
Trækfugle: Lysbuget Knortegås og Hjejle
Pattedyr: Odder og Spættet Sæl
Bilag IV arter: Strandtudse

Vadkær Å

Næssund

Derudover er der i Morsø Kommuneplan udpeget
en række naturkorridorer (økologiske forbindelseslinier) og kerneområder. Flere af kerneområderne
ligger indenfor Landsbyen de 7 sogne, og knytter
sig primært til ådalene og strandengene.
Agerø er som noget særligt også udpeget som fuglereservat, hvor man kan opleve næsten samtlige
farvandstyper i Limfjorden bl.a. fladvandsarealer,
bredninger, vige og strømrender. Hovedparten af
strandengene langs kysterne er velbevarede, fordi
de fortsat udnyttes til kreaturgræsning

Glomstrup Vig
Thissing Vig

Agerø
Søndervig

13

FUNKTIONER OG SEVÆRDIGHEDER
REGISTRERING

Redsted - sognegård

Karby gl. Friskole - Karby Kuber

Det der er med til at skabe liv i Landsbyen, er de lokale funktioner og seværdigheder - seværdigheder
forstået som et sted, der har en tiltrækningskraft.
Funktioner
Handel og erhverv
I landsbyen de 7 sogne er det begrænset, hvor
mange steder, der findes handel, men både i Redsted og Hvidbjerg findes købmands-butikker. I Redsted er butikslokalerne ejet af et lokalt andelsselskab, hvor lokale borgere har købt en andel for at
bevare butikken.
Udover de 2 dagligvarebutikker findes der i området diverse små gårdudsalg, brugskunstbutikker og
en større landbrugsmaskin-forhandler.

Hvidbjerg - købmand

Redsted - købmand

Området er desuden præget af nogle af øens
mest markante erhvervsvirksomheder, herunder kan nævnes bare nogle få: Outrup Vinduer,
Suhls Pålæg, KSM Stoker og Ornestation Mors.
Erhvervsvirksomhederne er spredt ud i hele området, og ligger både i det åbne land og i forbindelse
med landsbyerne.
Rekreative faciliteter
I området findes en række rekreative faciliteter,
både nogle, der knytter sig til landskabet og nogle,
der er placeret i landsbyerne. De rekreative faciliteter er vigtige for området, for at skabe uformellem
mødesteder og interaktion på tværs af Landsbyen
de 7 sogne.
I Hvidbjerg findes en lang række faciliteter, der
knytter til et fysisk og aktivt fritidsliv. Det drejer sig
blandt andet om traditionelle holdsport som håndbold, fodbold, badminton og gymnastik. Her findes
også et topmoderne fitnesscenter med både holdog individuel træning.
Derudover findes en masse andre aktiviteter, der
gør brug af faciliteterne omkring skolen, det er
blandt andet træ-drejere, kniple-kurser, lokal historisk arkiv og motorcykelklub.

Hvidbjerg - Frugtkurven

Den gl. friskole i Karby er under omdannelse til et
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Hvidbjerg - Sydvestmors Friskole

Hvidbjerg - børnehave

naturformidlingscenter og herberg/lejrskole, med
støtte fra blandt andre Lokale & Anlægsfonden.
Centeret skal være et vindue til områdets potentialer indenfor friluftsliv og skal indeholde faciliteter
som undervisningskøkken med lokale råvare og fra
områdets egen køkkenhave, ryge-ovn så blandt
andet fisk fanget i området kan ryges, meditationslokale, så dagens naturoplevelser kan bearbejdes,
inden man indlogerer sig på herberget.
Ud over at centeret skal være åbent for gæster på
besøg i området, så skal det også kunne rumme
lokale aktiviteter og mødelokaler.

Seværdigheder
Ud over de faciliteter, der er indrettet i Landsbyen
de 7 sogne, så findes der også en række natur- og
kulturskabte attraktioner.
Landskabet i sig selv udgør en stor attraktion, og
særligt kysten tiltrækker mange besøgende. Rundt
omkring i landskabet findes også spor fra tidligere
tiders menneskelig aktiviteter, for eksempel findes
der gravhøje, jættestue og voldsted.

Kulturmiljøer
I Landsbyen de 7 sogne finde 4 områder, der er
udpeget som værdifulde kulturmiljøer.
Tæbring
Området er som hovedtræk stærkt præget af de
særlige, landskabelige forhold, som den dybe, markerede ådal har skabt i det bakkede land.
Bebyggelsen har underordnet sig dette landskabs
-træk, hvilket understreges ved bebyggelsens placering, karakteristisk delt på bakken og i ådalen.
Området har flere interessante elementer. I hele
området findes mange unikke levn fra vikingetiden,
hvilket har international forskningsinteresse. Desuden er der flere interessante bebyggelser i området. Kirken på kystbrinken, præstegården, den
gamle købmandsgård med udskibning fra stran-

den, vandmøllen og det middelalderlige voldsted,
der dog næsten er helt oppløjet bortset fra den uanseelige, fredede rest af borgpladsen.
Bebyggelsen i landsbyen fremstår som helhed
harmonisk og velholdt.

kring vejforløbet, som derved markeres i forløbet
ned til dæmningen.

Karby
Karbys landskab er karakteristisk ved spændingsforholdet mellem den flade forstrands tagrørssump
og morænebakkeformationen, hvorfra byprofilen
og det åbne landskab kan betragtes.
Karbys overordnede bebyggelsesmønster langs
den nord - syd gående landevej vidner om den tid,
hvor byen var et lokalt handelscenter med butikker
og andelsmejeri. Syd for kirken ligger en bygning,
hvor facaden fortæller, at der engang har været to
butikker
Næssund
Næssund færgeleje er en sluttet helhed, der mod
øst og nord afgrænses terrænmæssigt af morænebakkens skrænter, mod vest af sundet, og mod syd
lukker den store færgegård effektivt af.
De få huse, der ligger ved Næssund, danner
sammen med færgelejet et homogent og afsluttet
miljø, og de smukt proportionerede Kampmannhuse er en berigelse for stedet.
Thissing Huse
Området Thissing Huse med dæmningen, der skaber forbindelse til Sydmors, aktiviteterne omkring
den gamle skibsbro, den storslåede og smukke natur med de vide engarealer og store vandområder
udgør et attraktivt miljø med stor landskabsværdi.
Bygningerne i Thissing Huse overskygges af det
vældige korn- og foderstoflager med købmandsgård, der ligger markant ud til Glomstrup Vigs store
vandflade. Men i forhold til småhusbebyggelsen i
Thissing Huse virker også tømmergården dominerende med sine lange, røde, træbeklædte længer.
Bebyggelsen i Thissing Huse er koncentreret om-

Torsbjerg - jættestue

Blåborg - voldsted

Karby Kuber - naturformidlingscenter

Årbjerg Torn - gravhøj
Købmand
Friskole
Børnehave
Puljepasning

Købmand

Idrætsforening
Fitness
Mødelokaler

Thissinghuse havn
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INFRASTRUKTUR
REGISTRERING

Sdr. Herreds Plantage - Næssundvej

Redsted - Vindbakken

Veje
Der er to gennemgående landeveje i området,
Næssundvej og Vestmorsvej, derudover er området præget af små veje, der oprindeligt har forbundet gårdene i et fintmasket net.

Stier/ruter
Kystruten
Rundt om hele Mors blev der i 2009 etableret en kystrute, som strækker sig ca. 150 km. rundt om øen
samtidig med, at der er udpeget mindre rund-turer,
som kan bruges som hverdagens rekreative ruter.
Kystruten følger kysten, hvor det er muligt, men få
steder skærer den ind i landet. Kystruten er etableret på frivillig basis og går både over offentlig og
privat ejendom.

Kystruten

Næssund - færgen

Solruten
Solruten er en afmærket cykelrute, der følger de
mindst trafikerede veje så tæt på kysten som muligt. Flere steder er solruten sammenfaldende med
den nationale Margueritrute, der viser det smukkeste af Mors frem.
Havne
Færgen ved Næssund er et vigtigt forbindelsesled
mellem Mors og Thy, og for mange lokale er det en
smutvej til Hurup. Færgen sejler hvert 20. minut,
og efter behov i højsæsonen. Ved færgestedet er
dannet et lille havnemiljø, hvor der også findes Bed
& Breakfast.
Områdets vandsportsaktiviteter, som blandt andet
vandskiklubben, har også sit udgangspunkt fra færgelejet.
Thissing Huse Havn
Thissing Huse Havn er indenfor de sidste 2 år blevet renoveret og udvidet, så der nu er plads til ca.
30 både. Desuden er der i forbindelse med etableringen af en ny bølgebryder lavet vandlegeredskaber i havnebassinet som f.eks. rutschebane.
På de tilknyttede landarealer er der etableret en

Thissing Huse Havn

Karby - Da Vinci Broen

Karby - sti

række understøttende faciliteter som f.eks. madpakkepavillon, grillpladser og toilet.

Solruten

Vestmorsvej
Kystruten

Næssundvej

Næssund færgen

Thissing Huse Havn
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FÆLLESSKABER

INTERVIEWS MED ILDSJÆLE

Karby - frivillige på bytorvet

Karby - Da Vinci Broen

Landsbyen de 7 sogne er helt igennem et fællesskab, der er drevet af beboerne og de mange
ildsjæle, der brænder meget klart for hele området.
Uden de ildsjæle ville det ikke kunne lade sig gøre
at samle området i Landsbyen de 7 sogne – så ville
den enkelte landsby og det enkelte sogn muligvis
stadig fokusere på egne faciliteter og aktiviteter.
Ildsjælene i Landsbyen de 7 sogne er med til at
skabe troen på at i fællesskab, så kan området fortsat have tilbud, der gør det attraktivt for tilflytning.
Gennem små projekter skabes der både synlige
vidnesbyrd på styrken i området, men måske langt
vigtiger skabes der et socialt fællesskab, der danner grundlag for lokalt ejerskab og tilhørsforhold.

Hvidbjerg - Sydvestmors Friskole

Karby - borgermøde i Landsbyen de 7 sogne

Rullende interviews
For at få et større indblik i, hvad beboerne i området
rent faktisk mener om det, og hvad der er grunden
til, at de har valgt netop dette område, er der gennemført rullende interviews – interviews, hvor den
der bliver interviewet bestemmer, hvem den næste
skal være. På den måde får man et anderledes
interviewfelt, end hvis det er én, der sidder og udpeger, hvem der skal interviewes.
Igennem de udførte interviews fremstår nogle klare
fællestræk for, hvad der gør Landsbyen de 7 sogne
til et særligt område, set med lokale øjne.
Formålet med interviews er desuden at danne et
overblik over hvilke værdier, der er centrale for beboerne og dermed, hvad der fremadrettet er det,
beboerne vil være med til arbejde for.
Ud over en række lokaliteter, som gør at beboerne føler sig hjemme og synes området er et smukt
sted, så er der også en række immaterielle forhold,
der er med til at skabe rammerne om Landsbyen de
7 sogne. Det drejer sig i overskrifter om fælleskab,
rummelighed og fælles identitet. Under de tre overskrifter findes en række værdiord, som beboerne
angiver som essentielle for Landsbyen de 7 sogne.

Karby - borgermøde i Landsbyen de 7 sogne
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Hvidbjerg - indvielse af Frugtkurven

Hvidbjerg - børnehave

Fællesskabet:
• Sammenholdet
• Løfte i flok, stærkt netværk
• Skabe noget sammen - og se det lykkes
• Gæstfrihed, imødekommenhed og åbenhed
• Villighed til selv at gøre noget - frivillighed
• Sammenhæng, nærhed og interesse for hinanden
Rummelighed:
• Højt til himmelen
• Plads til originaler
Fælles identitet:
• Koordinering af aktiviteter - fælles kalender
• Hjemmeside
• Fælles ”portal”
• Skiltning
De fysiske forhold som beboerne peger på som
centrale, er angivet på kortet, men knytter sig i store træk til oplevelser langs kysten f.eks. i form af fiskeri, sejlads, udsigt og fugle-observationer. Derudover er der en række funktioner, som også udpeges
som essentielle for området, det drejer sig primært
om skole- og pasningstilbuddene, sportsaktiviteterne ved Hvidbjerg og den årlige Morsø Festival. Alle
er de funktioner, der er med til at skabe fælleskaber
på tværs i Landsbyen de 7 sogne.

Fjordlandskab
Udsigt
Lys
Luft
Fjordlandskab
Udsigt
Fiskeri
Mikkelsbakke Refugium

Fjordlandskab
Udsigt
Natur
Stier
Lys
Luft

Festivalen
Gl. friskole (omdannelse)

Friskolen
Medborgerhuset (mødestedet)
Pasningsordninger
Idrætslivet

Sammenhold blandt folkene er med
til at gøre Landsbyen de 7 sogne til
et særligt sted.

Vi kender hinanden og er vant til, at
vi skal arbejde sammen for, at der
sker noget.

Skovtur
Ro og fordybelse
Årstidernes skiften

Sognegården - ny aktivitet

Fiskeri

Fugleliv
Fred og ro
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FORRETNINGSPLAN
ØKONOMISK ANALYSE

Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter

Karby Vig

Hvidbjerg - Sydvestmors Friskole

Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscentersogne

Landsbyen de 7 sogne skal basere sig på bæredygtige initiativer, der kan overleve og underbygge det liv, der leves i området. For at kvalificere de
initiativer, der er fremkommet i løbet af processen,
er de bearbejdet i forhold til deres forretningsmæssige perspektiv. Forretningsplanen har været med
til at skærpe fokus på, at der kun er plads til et begrænset antal filantropiske projekter, mens der i det
store hele skal være overskud i de projekter, der
arbejdes videre med. Overskud forståes ikke kun
som økonomisk overskud, men også som menneskeligt overskud. De ressourcer, der bæres ind i
projektet, skal gerne stå mål med resultatet.
En af de store udfordringer for Landsbyen de 7
sogne er antallet af bygninger(mødesteder), hvor
der ikke er den kritiske masse(antal mennesker) i
området til at udfylde et behov for alle bygninger.
Gennem processen med udvikling af Landsbyen
de 7 sogne, er der derfor blevet fokuseret på, som
situationen er i dag, at de to bygningskomplekser,
der fremadrettet skal være de primære mødesteder
i området, er:
• Sydvestmors Kultur og Fritidscenter i Hvidbjerg
• Karby Kuber – Naturformidlingscenter i Karby.
Forretningsplanen har også givet anledning til en
debat omkring branding, da det er vigtigt at få skabt
en fælles markedsføring af hele området under en
samlet strategi.
Forretningsplanen har været et redskab til at hjælpe med udvælgelsen af projekter i Landsbyen de 7
sogne, da der er dannet konsensus om, at de projekter, der igangsættes skal skabe værdi for området som helhed og understøtte den overordnede
vision - der skal med andre ord bygges videre på
de stedbundne potentialer fremfor at opfinde nye
aktiviteter til området.

Hvidbjerg - børnehave

På studietur til Vejen Idrætscenter fandtes inspiration til en konstellation, hvor der er plads til forskellige faciliteter, som organisatorisk og økonomisk
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Hvidbjerg - børnehave

Karby - Egons Mindelund

køres i en samlet forretning. Styregruppen har hidtil
haft et mandat til at udvikle projektet Landsbyen de
7 sogne under Realdanias kampagne ”Stedet Tæller” - men den fremtidige organisering skal muligvis
have et bredere mandat til at arbejde med en fælles
økonomi og formaliseret ansvar.
Dette arbejdes der i øjeblikket på at afklare.

Forretningsmodellen

Forretningsmodel for:

Udført af:

Dato:

LANDSBYEN
DE

7 SOGNE

Partnerskaber

Aktiviteter

Kundeværdi

Kunderelationer

Kunder

Hvem er de vigtigste partnere - og hvorfor?
Hvilke aktiviteter udfører partnerne?

Hvilke aktiviteter knytter sig til værdierne?
Hvilke aktiviteter forventes af kunderne?

(Fokus bør være på, hvad det er man gør for kunden)

Hvad er relationen mellem kunderne og os?
Hvilke relationer foretrækker vores kunder?
Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst?
Hvordan skabes og vedligeholdes kunderelationer?

Hvem skaber vi værdi for?
Hvem er vores vigtigste kunder?
Hvem kunne være fremtidige kunder?

Hvilken værdi skabes for kunderne?
Hvilke af kundernes behov løses?

Ressourcer

Kanaler

Hvilke ressourcer kræves?
(både økonomiske, menneskelige og
bygningsmæssige)

Gennem hvilke ‘kanaler’ når vi kunderne?
Hvordan gør vi i dag?
Skal vi gøre det anderledes i fremtiden?
Hvordan finder kunderne jer?
(kommunikationsstrategi)

Omkostninger

Indtjening

Opstil omkostninger
Hvilke ressourcer og aktiviteter er mest omkostningstunge?

Opstil indtægtskilder
Hvordan betaler man for produktet/ydelsen (traditionel vis eller abonnement, leasing mv)?
Hvad vil kunderne gerne betale for (både værdier og aktiviteter)
Hvor meget til kunderne betale?
Hvor er den største indtægt? Er det her der tjenes penge?

Det viste ’lærred’ er brugt som grundlag for en økonomisk vurdering af de enkelte delprojekter.
Teoretisk afsæt: Alexander Osterwalder
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KONCEPT

Det udviklede koncept for “Landsbyen de 7 sogne” har til formål at prioritere indsatsområder,
styrke relationen og den fysiske forbindelse til landskabet samt forbinde de sociale mødesteder.
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LOKAL OG REGIONAL BALANCE
VISIONEN

Hvidbjerg - frugtkurven

Agerø - kirke

Som tidligere nævnt handler udviklingsprocessen
med Landsbyen de 7 sogne i høj grad om at styrke
det særlige lokale liv, der findes i området.
De lokale netværk (i form af foreninger m.v.), og
i det hele taget det stærke lokale fællesskab beboerne imellem, er med til at skabe dette særlige
lokale liv.
Projektet ”Landsbyen de 7 sogne” søger at skabe en balance mellem det lokale og det regionale
interessefelt.
Udgangspunktet er lokal forankring og værdiforøgelse, som gennem helhedsorienteret og klog
udvikling skaber regional og national tiltrækningskraft.

Thissing Huse Havn

Hvidbjerg - selskabslokaler

Sagt på en anden måde: I netværket ”Landsbyen
de 7 sogne” gror det indefra, således det giver mening og skaber værdi for lokalbefolkningen. Men
barren er løftet, og de lokale projekter er indtænkt i
et regionalt perspektiv, hvorved målgruppen og potentialenetværket udvides.
I Landsbyen de 7 sogne er der udpeget en række
fyrtårne, som alle er projekter, der skaber en værdi
for den lokale befolkning, men som også har potentiale til at tiltrække folk udefra f.eks. turister eller
folk der midlertid slår sig ned i området i f.eks. fritidshuse.
Landsbyen de 7 sogne ønsker at skabe projekter,
der er til glæde og gavn, for dem som bor i området, og for alle dem der nu og fremadrettet byder
velkommen!
På de følgende sider vises, hvorledes projektets vision tænkes ført ud i livet.

Redsted Kirke

Karby - Åbjerg Torn

Karby - strandengene

Tæbring - Mikkelsbakke Refugium

LANDSBYEN
REGIONALT / NATIONALT

DE

7 SOGNE

LOKALT
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STEDBUNDNE POTENTIALER
UDPEGNING AF LOKALE POTENTIALER

Redsted - sognegård

Redsted - købmand

I området findes en lang række attraktioner, der
har en stærk lokal tiltrækning. Det er attraktioner,
der knytter sig til arbejds- og fritidslivet, naturen og
landskabet.
Koncentrationen af hverdagsattraktioner/aktiviteter
er størst i Hvidbjerg, der rummer attraktioner i form
af skole, daginstitutioner, idrætshal, møde- og foreningslokaler. I Karby skabes der med Karby Kuber projektet et stærkt lokalt mødested som i særlig grad knyttes op på Sydvestmors Friskole og de
mange foreninger i Landsbyen de 7 sogne. Karby
Kuber vil i fremtiden fokusere på naturformidling og
vandaktiviteter som identitetsgivende profil.

Tæbring

Tæbring - Votborg Å

Herudover er der en hel del mindre lokale mødesteder, som primært henvender sig til indbyggerne
i den lokale landsby.
Her kan nævnes i:
• Redsted: Sognegården, ’Hulen’, købmanden
• Tæbring: Refugium, åen, strandengen
Som det største gennemgående landskabelige element ses fjordlandskabet. Her har mange deres
helt eget ydlingssted, der forbindes med gode oplevelser eller en særlig stemning. I fjordlandskabet
findes også en række punkter, hvor der er nogle
helt særlige oplevelser, der skiller sig ud fra det
samlede fjordlandskab f.eks. Årbjerg Torn, Nees,
Agerør eller Thissing Huse Havn.

Næssund - færge

Karby - stranden

Sdr. Herreds Plantage

Karby - strandengene

TÆBRING REFUGIUM

SINDBJERG PLANTAGE

KYSTLANDSKABET
KARBY KUBER
ÅRBJERG TORN

KØBMANDEN, FRISKOLEN,
IDRÆTSHALLEN I HVIDBJERG

FÆRGESTEDET / NEES

AGERØ FUGLERESERVAT

KØBMANDEN,
SOGNEGÅRDEN I REDSTED

THISSING HUSE HAVN

Kort med lokale potentialer
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STEDBUNDNE POTENTIALER

UDPEGNING AF REGIONALE / NATIONALE POTENTIALER

Karby - stranden

Næssund - Bed & Breakfast

De regionale attraktioner, er de attraktioner, der
har en tiltrækningskraft, som rækker ud over afgrænsningen af Landsbyen de 7 sogne. Altså noget
som vil kunne tiltrække beboere fra både det øvrige
Mors, men også turister og fritidsfolk, der besøger
øen.
De regionale attraktioner er på den måde højdepunkterne i området, der giver det bedste indblik i
karakteren og livet i området.
Koncentrationen af regionale attraktioner vil med
etableringen af et frilufts- og naturformidlingscenter (Karby Kuber) i Karby gl. friskole være meget
knyttet til det område, og være en særlig magnet
for gæster, der kommer for at opleve frilufts- og naturlivet.

Karby - mark

Karby - strandengene

Thissing Huse Havn

Karby - strandengene

Billede fra Kaby kuber

Karby Kuber - visualisering

De øvrige punkter, der har regional attraktionsværdi, knytter sig særligt til nogle natur- og landskabelige oplevelser. Her kan nævnes Thissing Vig, Agerø
Fuglereservat, Mågerodde og Nees. Derudover har
Morsø Festivalen i Outrup i en begrænset periode
også en regional og national attraktionsværdi.

MÅGERODDE
MORSØ FESTIVAL

KYSTLANDSKABET
KARBY KUBER

FÆRGESTEDET / NEES

AGERØ FUGLERESERVAT

THISSING HUSE HAVN

Kort med regionale potentialer
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HOVEDGREB

OMRÅDETS FÆLLES MØDESTEDER / FYRTÅRNE

Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter

Karby - Vadkær Ådal

Projektet hovedgreb lægger stor vægt på, at de regionale perspektiver kan indgå som en naturlig del
af hverdagslivet - og måske blive løftestang for området i form af nye funktioner og aktiviteter.
Projektets helt store udfordring har været at skalere og prioritere de mange mødesteder i Landsbyen de 7 sogne. Hvilke skal forblive mindre lokale
mødesteder og hvilke har et større portentiale set i
forhold til hele sogneslandskabet og det regionale /
nationale perspektiv og potentiale?

Karby - strandengene

Hvidbjerg - købmand

Ser man på sammenfaldet mellem regionale / nationale og lokale potentialer (kortlægning på de forgående sider) er der flere, som er overlappende og
som herved besidder potentiale på flere niveauer.
Som hovedgreb har vi taget udgangspunkt i disse
overlap og udpeget dem som Landsbyen de 7 sognes fyrtårne. Hovedgrebet har ligeledes til formål at
styrke relationen og den fysiske forbindelse til landskabet samt forbinde de sociale mødesteder.
Til Realdania Kampagnen ’Stedet tæller’ har vi
udvalgt to fyrtårne til ansøgning om etablering.
Det første delprojekt ’Vandplatformen’ knytter sig
til den forestående fritlægning af Ejstrup Bæk og
Naturformidlingscenteret Karby Kuber. Projektet er
nærmere beskrevet på side 38.
Det andet delprojekt ’Kærstien’ forbinder fjorden,
Karby Kuber, vandplatformen og Sydvestmors
Friskole. Forbindelsen etableres som en varieret
sti, der løber gennem by, ådal og strandeng. Se
nærmere beskrivelse af projektet på side 42.
De resterende fem fyrtårne, bevægelseslandskabet ved Sydvestmors Friskole, markedspladsen i
Hvidbjerg, samt de tre landskabelige punkter ved
Færgestedet, Agerø fuglereservat og Thissing

Karby Kuber - visualiserng

Karby - strandengene

Hvidbjerg - børnehave

Huse Havn søges der særskilte midler til gennem
fonde, puljer og områdefornyelse. Se side 52 med
oprids af ansøgninger.
De blå stjerner i planen symboliserer bylokale
mødesteder, som primært henvender sig lokalt til
borgerne i landsbyen. Disse steder kan indgå som
udviklingsprojekter for den enkelte landsby, men de
vurderes ikke på nuværende tidspunkt at besidde
potentiale til at udgøre et fælles mødested / fyrtårn
for hele Landsbyen de 7 sogne. Det skal dog understreges, at styregruppen for Landsbyen de 7 sogne
vil stå til rådighed for sparring og bistand for alle
lokale projektudviklinger. Styregruppens indsats og
prioritering vil dog fortsat være at udvikle og søge
finansiering til de 7 fyrtårnsprojekter.

LOKALE MØDESTEDER
FÆLLES MØDESTEDER - ‘FYRTÅRNE’

KARBY KUBER
KÆRSTIEN
MARKEDSPLADSEN
BEVÆGELSESLANDSKABET
FÆRGESTEDET / NEES
SOLRUTEN OG KYSTSTIEN FORBINDER FYRTÅRNE

THISSING HUSE HAVN
AGERØ FUGLERESERVAT
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HELHEDSPLAN

Helhedsplanen for Landsbyen de 7 sogne skal betragtes som en rammeplan / et skelet, hvori
delprojekter kan udvikles de næste mange år frem alt efter finansiering, ønsker og behov.
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FYSISK HELHEDSPLAN
FRA FJORD TIL AGERLAND

Helhedstænkning og helhedsplaner er vigtige planlægningsredskaber i forhold til en målrettet og visionær udvikling af byer og landskaber.
Det er vigtigt at helhedsplanen er robust, men også
fleksibel, således den kan udvikles over tid og derved imødekomme fremtidige behov.
Helhedsplanen må have et stærkt og bærende
’skelet’, der i årene fremover kan ’fyldes på’.
Helhedsplanen for Landsbyen de 7 sogne består
af en række grundlæggende elementer, der udgør
hovedgrebet. Dette skal sikre en målrettet udvikling
mod det ønskede fremtidsbillede. Herudover består
helhedsplanen af en række delprojekter/delområder, der kan udvikles nu og henover de næste mange år alt efter finansieringsmuligheder.

Prioriter projekter, der understøtter placeringen i landskabet
f.eks. badebro

Helhedsplanen for Landsbyen de 7 sogne er en
sammensmeltning af de mange kulturelle og landskabelige lag, der er i området.
Helhedsplanens 7 fyrtårnsprojekter og stien mellem disse er det bærende ’skelet’.
Mellem det bærende skelet er en masse mindre
projekter, som virker og bidrager lokalt.
Samlet skaber de en helhed - en mosaik af aktiviteter og mødesteder, der som et patchworktæppe,
skaber liv og forskellighed.

Prioriter projekter med f.eks.
naturformidling, adgang til naturen og friluftsliv

Prioriter projekter, der understøtter placeringen ved vandet
f.eks. vandskiklub og bådebro

Prioriter projekter, der understøtter den aktive, bymæssige stemning f.eks. belysning,
byrumsinventar og beplantning

Prioriter projekter, der understøtter placeringen ved vandet
f.eks. fugletårn og naturrum

Prioriter projekter, der understøtter placeringen i landskabet
f.eks. stier og udkigspunkter

Prioriter projekter, der understøtter placeringen ved vandet
f.eks. havnebad, fiskeplatform
og sauna

Diagrammet viser, hvordan der fremadrettet bør
prioriteres og udvælges projekter
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I de områder, hvor der ikke er angivet hvilken type
projekter, der skal satses på, bør fokus være på at
skabe områder, hvor landskabet får en betydende rolle, og hvis der skal gennemføres projekter,
bør det være projekter, som ikke dræner de øvrige
funktioner i Landsbyen de 7 sogne.

Fjallerslev
Tæbring
Refugium
Votborg Å

Mågerodde

Outrup

Spang Å

Rakkeby
Fjorden

Sdr. Herreds Plantage
Åbning af å + stiforbindelse
Ejstrup Bæk
Karby Kuber
Vadkær Å
Karby

Ny forbindelse gennem ådalen
Markedspladsen ved Hvidbjerg købmand

Kyststien

Solruten

Hvidbjerg
Bevægelseslandskab ved Hvidbjerg Skole

Næssund

Sognegården

Købmanden
Redsted

Færgestedet

Sognegrænse
Thissing Vig
Thissing Huse Havn

Agerø Fuglereservat
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ETAPEPLAN
Prioriteringer

Det overordnede projekt ”Landsbyen de 7 sogne”
har et generelt mål om at forbedre områdets attraktivitet. De projekter, som helhedsplanen peger på
er nøgleprojekter, som vil skabe værdi for området
og understøtter de stedbundne potentialer.
Den tilgang styregruppen har valgt, er desuden at
satse på gennemførelse af 2 delprojekter, som kan
være dynamo for den fremtidige udvikling, fremfor
at sprede indsatsen ud med små beløb til flere delprojekter.

VANDPLATFORMEN V. KARBY KUBER

KÆRSTIEN

MÅLGRUPPE
- Skolebørn
- Naturturister
- Foreninger
- Friluftsmennesker

MÅLGRUPPE
- Skolebørn (sikker skolevej)
- Motionister (cykel, løb, vandre)
- Turister

FORMÅL
- Bedre adgang og information
om naturen i området (bl.a. strandengene,
fjorden og bækken)
- Anløbsbro for kano og kajak
- Aktiviteter ved vand bla. fiskeri, udeskole,
vandsport
FONDE OG PULJER
- Realdania ‘Stedet Tæller’
- Friluftsrådet
- Grønne partnerskaber (Naturstyrelsen)
- 15. Juni Fonden
- Åge V. Jensens Fond
- Fiskeri LAG
- Landdistriktsprogrammet 2015
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FORMÅL
- Skabe bedre forbindelse i området, mellem
fjord og agerland
- Skabe bedre adgang til
naturen
FONDE OG PULJER
- Realdania ‘Stedet Tæller’
- Friluftsrådet
- Grønne partnerskaber (Naturstyrelsen)
- 15. Juni Fonden
- Åge V. Jensens Fond
- Landdistriktsprogrammet 2015

Karby Kuber er et fyrtårn for udviklingen i Landsbyen de 7 sogne, og helhedsplanen understøtter
derfor dette projekt ved at fortsætte og videreudvikle naturformidlingen og adgangen til naturen ud fra
stedet. Det er håbet, at en massiv indsats omkring
Karby Kuber kan være med til at skabe et endnu
bedre projekt, som kan være epicenter for en udvikling med fokus på naturen som en værdiskaber for
hele Landsbyen de 7 sogne.

MARKEDSPLADSEN

Kærstien understøtter helhedsplanens mål om at
skabe bedre sammenhæng mellem områderne, at
drage fjordens tiltrækningskraft nærmere agerlandet og skabe en bedre adgang til naturen. Samtidig
er kærstien med til fysisk at binde en central strækning i Landsbyen de 7 sogne tættere sammen.

FORMÅL
- Skabe fokus på lokalt
producerede varer
- Skabe oplevelser, hvor turister
og lokale mødes

De øvrige delprojekter, som afventer finansiering
fra andre puljer/fonde, understøtter både hverdagslivet i Landsbyen de 7 sogne og tiltrækningskraften
for turister og potentielle tilflyttere. Projekterne bygger videre på de identiteter, der er vurderet centrale
for Landsbyen de 7 sognes sammenhængskraft.
Finansiering af delprojekterne vil ske gennem søgning til de oplistede fonde og puljer.
Der er tilsagn om støtte fra og oprettet dialog med
flere af de nævnte fonde og puljer.

MÅLGRUPPE
- Lokale handlende
- Turister
- Lokale producenter

FONDE OG PULJER
- Lokale og Anlægsfonden
- Spar Nord Fonden
- Områdefornyelsespuljen
(Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter)
- Landdistriktsprogrammet
- Landdistriktsrådet

BEVÆGELSESLANDSKABET

FJORDPUNKT - NÆSSUND

FJORDPUNKT - AGERØ

FJORDPUNKT - THISSING

MÅLGRUPPE
- Skolebørn
- Idrætsforeningen (VIF)

MÅLGRUPPE
- Turister
- Sejlere (søsport generelt)
- Færgependlere

MÅLGRUPPE
- Naturturister
- Friluftsmennesker
- Foreninger

MÅLGRUPPE
- Børn og Unge
- Foreninger
- Friluftsmennesker
- Naturturister

FORMÅL
- Skabe attraktive forhold ved
fjorden
- Udnytte potentialerne i
fjorden

FORMÅL
- Skabe attraktive forhold ved
fjorden
- Udnytte potentialerne i
fjorden

FONDE OG PULJER
- A.P. Møller Fonden
- D/S Torm Fonden
- D/S Orient Fonden
- Friluftsrådet
- Grønne partnerskaber
(Naturstyrelsen)
- Fiskeri LAG
- Landdistriktsprogrammet 2015

FONDE OG PULJER
- Friluftsrådet
- Grønne partnerskaber
(Naturstyrelsen)
- 15. Juni Fonden
- Åge V. Jensens Fond
- Fiskeri LAG
- Landdistriktsprogrammet 2015

FORMÅL
- Skabe en aktiv hverdag for
skolebørn og andre
- Skabe attraktive aktiviteter
FONDE OG PULJER
- Lokale og Anlægsfonden
- Spar Nord Fonden
- Områdefornyelsespuljen
(Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter)
- Landdistriktsprogrammet
- Landdistriktsrådet

FORMÅL
- Skabe attraktive forhold ved
fjorden
- Udnytte potentialerne i
fjorden

FONDE OG PULJER
- Friluftsrådet
-Trygfonden (badesikkerhed)
- Grønne partnerskaber
(Naturstyrelsen)
- 15. Juni Fonden
- Fiskeri LAG
- Landdistriktsprogrammet 2015
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KARBY KUBER

POTENTIALENETVÆRK

Områdets potentialenetværk rækker vidt.
Både de kystnære forbindelser Solruten og Kystruten løber tæt forbi projektområdet og forbinder området til det store fjordlandskab samt de nationale
cykelruter.
Den primære hovedvej til området er Næssundvej,
som forbinder Karby med Nykøbing Mors.
Videre vil det nye naturformidlingscenter ’Karby Kuber’ blive en dynamo for udvikling, hvor Sydvestmors Friskole og de forskellige foreningers engagement i projektet vil danne et solidt grundlag for at
blive Landsbyen de 7 sognes nye fælles mødested.

Solruten + Kyststien + national cykelrute

Ankomst i kajak

Sydvestmors Friskole
foreninger

Færgestedet + Solruten +
Kyststien

Forbindelser ud i landskabet
Med etableringen af den nye forbindelse gennem
Vadkær Ådal (Kærstien) skabes der en direkte og
trafiksikker forbindelse mellem Hvidbjerg og Karby.
Dette har stor betydning for Karby Kuber projektet,
som dels er baseret på Sydvestmors Friskoles engagement og brug af faciliteter samt på gode forbindelser ud i landskabet.
Åbning af Ejstrup Bæk
Ejstrup Bæk er i dag rørlagt på flere mindre strækninger. Bækken formidler den landskabelige og
topografiske fortælling om naturforløbet, der kobler
byen (Karby), agerlandet og fjorden endnu tættere
sammen.
Det ønskes at gøre bækken fysisk og visuelt tilgængelig for lokale og besøgende. Ved en åbning
af bækken forøges mulighederne for ørred-fiskeri
i bækken også markant. Åbning af bækken er en
del af Morsø Kommunes Vandplaner og finansieres
100 % gennem disse.
På næste side beskrives og illustreres i projektplanen, hvorfor og hvad der ansøges økonomisk støtte til, gennem Realdania ’Stedet tæller’.

Potentialenetværk
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Karby delplan
Den hvide ikoner er fremtidige faciliteter >>
De sorte er eksist. faciliteter

Karby Kuber
Fjorden

Fugletårn
Strandeng

Skytteforeningshus

Vandtrafik

Åbning af Ejstrup Bæk

Ophold ved vandet

Fiskeri

Anløbsplatform
Kano og kajak

Ny forbindelse gennem Vadkær Ådal

Mod Hvidbjerg
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KARBY KUBER - VANDPLATFORMEN
PRINCIPSKITSE

I området omkring Karby Kuber findes varieret og
naturrigt landskab. Det er med udgangspunkt i dette stedbundne potentiale, at projektet Karby Kuber
er født. Projektet støttes af Lokale og Anlægsfonden og forventes bygget 2015. Det er et projekt
med et samlet budget på 8,0 millioner kroner, der
er delvist finansieret af lokal fundraising.

Udviklingsprincipper

Karby Kuber er et projekt, der skal omdanne den
gamle friskole til et naturformidlingscenter, hvor der
er fokus på temaer som ”fra (f)jord til bord”, naturturisme og friluftsliv. Det skal være et sted, som er
åbent for de lokale som et mødested og hvor gennemrejsende kan overnatte og bruge stedets primitive faciliteter som alternativ til at sove under åben
himmel.

- Tilgodese en bred målgruppe

- Stedsspecifikke materialer f.eks. træ og natursten
- Formsprog med referencer til Karby Kuber
- Tilgængelighed til og interaktion med vandet

- Udvikles i partnerskab med Karby Kuber

I forlængelse af Karby Kuber projektet samt åbning
af Ejstrup Bæk er der opstået et ønske og behov
om at forbedre uderummets faciliteter i tæt samspil
mellem netop Karby Kuber og Ejstrup Bæk.
Der ansøges Realdania ’Stedet tæller’ om støtte til
anlæg af Vandplatformen. Vandplatformen udformes, så der skabes de bedste vilkår for at ankomme til Karby Kuber i kano og kajak.
Der er i projektet fokus på den brede anvendelse,
således projekterne får mest mulig værdi for flest
mulig mennesker. Derfor skal platformen ikke
udelukkende være en anløbsplatform men også
en undervisningsplatform for Sydvestmors skoles
børn. Platformen udformes så den kan anvendes
som udeværksted i fx natur/ teknik, biologi, idræt
mv. Konkret etableres der opholdsmuligheder, som
understøtter og skaber gode forhold for udeskole.
Platformen bliver desuden et landskabeligt element
eller møbel, som markerer ankomsten til Karby Kuber området og gør det muligt at være aktiv på vandet, på en anden måde end i dag. Ved frilægning
af bækken gøres vandløbet endvidere optimalt for
ørreder – som også kan bidrage til lokalt lystfiskeri
fra platformen.
Formmæssigt tager Vandplatformen udgangspunkt
i mødet mellem Kærstien og ’kuberne’ i naturformidlingscenteret. Herved skabes der en helhed i
området, som respektfuldt indpasser sig i landskabet.

<< Inspirationsprojekter

Principskitse Vandplatformen 1:750 >>

Karby Kuber
naturformidlingscenter

Rygeovn
Lejrlomme

Terrasse

Bålplads
Haver til maver

Sti

Frugtlund

Eksist. legeplads

Sti til
Karby Kuber
Haver til maver
Frugtlund
Legeplads

Lejrlomme
Boldbaner

Lejrlomme

Overdækning

Udeundervisning
Sti på træbro

Anløbsbro til
kano og kajak

Fiskeri

Bro

Ejstrup Bæk (nyåbning)

N
1:750

Kærstien gennem Vadkær Ådal
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KÆRSTIEN

POTENTIALENETVÆRK

Den nye forbindelse ’Kærstien’ i Vadkær Ådal udgør en særligt vigtig landskabelig forbindelse mellem fjord og agerland.
Potentialenetværket er bredt både fra det lokale og
regionale perspektiv.
Kærstien vil forbinde tre af helhedsplanens ’fyrtårne’ (Sydvestmors Friskole, Markedspladsen og
Karby Kuber naturformidlingscenter herunder
Vandplatformen). Kærstien er en både oplevelsesrig og trafiksikker forbindelse.

Mellem fjord og agerland
Ny landskabelig stiforbindelse
i Vadkær Ådal

Karby Kuber naturformidlingscenter

Den lokale løbeklub, som holder til ved Sydvestmors Friskole vil fremadrettet kunne nyde godt af
en smuk løbetur gennem Vadkær Ådal mod fjorden
i Karby.
Kærstien vil, afhængig af den endelige placering,
blive mellen 2,5 km - 3,5 km. Hertil kommer stien
fra Karby Kuber til fjorden som er ca. 1 km.
Kærstien får en stor betydning for Sydvestmors
Friskoles anvendelse af Karby Kubers nye faciliteter, da forbindelsen vil skabe en sikker ’skolevej’
mellem Sydvestmors Friskole og ’udeskolen’ ved
Karby Kuber.
Fra Karby betragtet, vil den nye stiforbindelse skabe bedre indkøbsmuligheder særligt henvendt til
turister og friluftsfolk som overnatter eller kommer
forbi Karby Kuber i kano, kajak eller på cykel.

Markedspladsen
Sydvestmors Friskole

På naturens præmisser
Forbindelsen udformes på naturens præmisser, således den ændrer karakter og udformning, alt efter
det landskab den passerer.
Første del af stien løber i Hvidbjerg på Næssundvej. Her vil stien have en meget urban karakter og
være befæstet med betonfliser eller asfalt.
Gennem Vadkær Ådal vil stien skiftevis være en
trampesti på jordbund og, når den passerer særligt
våde områder, etableres træbroer/spanger og/eller
riste.
Når stien møder Karby og strandengslandskabet,
anlægges den som en natursti på grus og sand.
I Karby forbindes Kærstien med de regionale stiforbindelse ’Solruten’ og ’Kystruten’.
Projektet søger Realdania om strækningen gennem Vadkær Ådal. Andre dele af strækningen finansieres gennem allerede tildelte midler fra Landdistriktsrådet og gennem fortsat søgning.

Kærstiens forskellige karakter og udformning
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Vadkær Ådal delplan
De hvide ikoner er fremtidige faciliteter >>

Ankomst kajak, kano

Ny sti over strandengen

Åbning af Ejstrup Bæk
Solruten og Kyststien

Karby Kuber

Ny sti
gennem Vadkær Ådal

Trampesti, spanger,
træbroer og/eller riste
Alternativ forbindelse

Købmanden

Bymæssig stiforbindelse
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KÆRSTIEN

I VADKÆR ÅDAL

Udviklingsprincipper
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•

Punktvis stilfærdige oplevelser

•

Forstærke landskabets topografi

•

Skifte mellem primitiv sti i terrænet og svævende træbroer

<< Inspirationsprojekter

Luftfoto Vadkær Ådal >>

Indsæt stort billede fra VADKÆR ÅDAL ????
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MARKEDSPLADSEN
POTENTIALENETVÆRK

Markedspladsen er uderummet omkring købmanden i Hvidbjerg.
Ideen er at satse på lokale produkter (nicheproduktion) og styrke netværket, skabe synlighed
og sælge lokale specialiteter/produkter fra syd-vest
Mors. Således vil både lokale og turister få større
gavn af stedets fødevaremæssige lækkerier.
Der kunne med fordel arrangeres markedsdag,
hvor de lokale producenter selv er tilstede.

Udviklingsprincipper
•

Bymæssigt udtryk

•

Multifunktionel plads

•

Inddragelse af lokale producenter

Gruppen bag ”Mod Stjernerne” har bl.a. arrangeret ”Lokale lækkerier”, som er en ny tradition fra
Regional Madkultur Thy-Mors: Lokale spiseaftner
hvor man smager på de lokale råvarer, oplever nye
produkter og hylder de lokale lækkerier.
Når man deltager, er man med til at støtte den lokale madkultur og udviklingen af de lokale produkter.
Deres mission er at skabe udvikling; der skal få
flere i gang med at producere lokale fødevarer, og
øge mængden af lokale råvarer på menukortene på
egnens spise- og salgssteder.

Morsø Rapsolie
Karby kødkvæg

Ved at sætte fokus på udvikling af markedspladsen
skabes bedre fysiske rammer for ovennævnte vision.
Området er i dag parkeringsplads, og det er tanken,
at det fremadrettet skal omdannes så det indbyder
til ophold, og i højere grad støtter op omkring købmanden som et af Landsbyens de 7 sognes fælles
mødesteder.
Der søges ikke penge gennem Realdania ”Stedet
Tæller” til dette projekt.
Se side 36 vedr. finansiering og støttemuligheder.

Næssundvejens Honning

Limfjords Whisky

Potentialenetværk
46

Købmanden delplan
De hvide ikoner er fremtidige faciliteter >>
De sorte er eksist. faciliteter

47

BEVÆGELSESLANDSKABET

POTENTIALENETVÆRK SYDVESTMORS FRISKOLE OG SYDVESTMORS KULTUR- OG FRITIDSCENTER

Sydvestmors Friskole og Sydvestmors Kultur- og
fritidscenter er eneste af sin slags i Landsbyen de
7 sogne. De er begge velfungerende områder, hvor
mange mennesker har sin dagligdag.
Fremadrettet ønsker styregruppen for Landsbyen
de 7 sogne at udvikles og styrke stedets nuværende profil, som er: leg, læring og bevægelse.
Området skal udvikles så det henvender sig til en
bred målgruppe, gerne med fokus på ikke foreningsbaserede idrætsformer fx skate, rulleskøjter,
løb mv.
Der søges ikke penge gennem Realdania ”Stedet
Tæller” til dette projekt.
Se side 37 vedr. finansiering og støttemuligheder.

Tæbring
Outrup
Rakkeby
Fjallerslev
Karby

Redsted
Sydvestmors Friskole
Sydvestmors Kultur- og fritidscenter

Potentialenetværk
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Sydvestmors Friskole og Sydvestmors Kultur- og fritidscenter delplan
De hvide ikoner er fremtidige faciliteter >>
De sorte er eksist. faciliteter

Købmanden

Sydvestmors Friskole + idrætshal
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BEVÆGELSESLANDSKABET

POTENTIALENETVÆRK SYDVESTMORS FRISKOLE OG SYDVESTMORS KULTUR- OG FRITIDSCENTER

Udviklingsprincipper
•

Aktiverende uderum

•

Fokus på det uorganiserede idrætsliv

•

Iøjenfaldende disposition og materialevalg

•

Inddragelse af foreninger, børn og unge

<< Inspirationsprojekter

Principskitse for området ved Sydvestmors Friskole
og Sydvestmors Kultur- og fritidscenter delplan udarbejdet af lokal arkitekt >>
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FJORDLANDSKABET - FJORDPUNKTER

FÆRGESTEDET, AGERØ FUGLERESERVAT, THISSING HUSE HAVN

Fjordlandskabet på syd-vest Mors indeholder store
landskabs- og naturmæssige kvaliteter.
Solruten og Kystruten er etablerede stisystemer,
der forbinder færgestedet, Agerø Fuglereservat,
Thissing Huse Havn og mange flere steder langs
fjorden.
Ideen med at udnævne de tre kystnære områder
som ’fyrtårne’ i Landsbyen de 7 sogne er at styrke
disse i et turismemæssigt perspektiv.
Det handler om, på nænsom og unik vis, at skabe
mindre ’steder i landskabet’, der styrker den særlige landskabelige oplevelse. Derfor er der ikke tale
om tre standard ’produkter’ men nærmere tre unikke ’møbler’, der fremhæver den helt særlige og
stedbundne oplevelse.
Ved færgestedet ønskes etableret en ’portal’, der
byder velkommen til Mors. På samme tid må det
gerne være et opholdsmøbel, som kan anvendes,
mens man venter på færgen.
Ved Agerø Fuglereservat ønskes etableret et fugletårn, der vil skabe bedre udsigtsforhold og på
samme tid er med med til at frede en del af området
for menneskelig færden.
Ved Thissing Huse Havn ønskes etableret vandaktivitet i tilknytning til havnebassinet, der henvender
sig til unge.
Der søges ikke penge gennem Realdania ”Stedet
Tæller” til disse projekter.
Se side 37 vedr. finansiering og støttemuligheder.
Færgestedet / Nees

Agerø Fuglereservat
Thissing Huse Havn

Potentialenetværk
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Udviklingsprincipper
•

Underordner sig landskabet

•

Formidling af natur og landskab

•

Forbindelse til Regionale Ruter - Kystruten og
Solruten

•

Stedsspecifikke og robuste materialer

Agerø Fuglereservat

Nees - Færgestedet
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Thissing Huse Havn

ØKONOMI
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BUDGET OVERSLAG
BETEGNELSE

ENHED

ANTAL ENHEDER

ENHEDSPRIS (KR)

TOTAL (KR)

m2
m2
m2
SUM
SUM

100
175
200
1
1

250
2000
2000

25.000
350.000
400.000
110.000
80.000

Vandplatformen
Rydning
Anløbs- og træbro
Platform til udeundervisning
Overdækning
Integrerede møbler
Samlet

965.000

Kærstien
Rydning
Træbroer / spanger
Terrænbearbejdning - trampesti

SUM
m2
SUM

1
434
1

Samlet
Rådgiverhonorar
Uforudsete udgifter
Opmålinger, forsikringer mv.

1500

45.000
651.000
40.000
736.000

%
%
SUM

9
8
1

180.000
160.000
15.000

Ejstrup Bæk
Samlet
Samlet Kærstien og Vandplatformen (ekskl. moms)
Inkl. moms

500.000
2.556.000
3.195.000

FINANSIERING
FINANSIERING
Vandplatformen
Kærstien
Landdistriktsrådet
Ejstrup Bæk (fritlægning)
Morsø Kommune

UDGIFTER (u moms/ m moms)
1.165.000 / 1.456.250
891.000 / 1.113.750

500.000 /

625.000

INDTÆGTER (u moms/ m moms)

56.000 /70.000

500.000/625.000

Realdania ”Stedet Tæller”
2.000.000 / 2.500.000
Samlet

2.556.000/3.195.000

2.556.000 / 3.195.000

Karby Kuber (Karby gl. friskole)
Landsbyen de 7 sognes ansøgning til Realdania understøtter det allerede finansierede projekt omkring Karby Kuber med et samlet budget på 7.750.000
kr. Se i øvrigt projektplanen ang. finansiering.
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BØRNEWORKSHOP

Udgangspunktet for projektet Landsbyen de 7 sogne har i alle faser været at skabe inddragelse på
alle niveauer, derfor var det naturligt i løbet af processen at lave en workshop, hvor også børnene i
Landsbyen de 7 sogne var med.
Temaet for workshoppen var at skabe fokus på det
fjordlandskab, der er så vigtig en del af områdets
identitet og karakter.
Igennem workshoppen fik børnene ejerskab til
Landsbyen de 7 sogne samtidig med, at der blev
skabt nogle dekorerede fuglefigurer, som efterfølgende er blevet sat op rundt omkring i Landsbyen
de 7 sogne. Fuglefigurerne er desuden med til at
markere sammenhængen på tværs af Landsbyen
de 7 sogne. Fuglene er ligeledes en forløber for initiativer om en fælles branding strategi, som blandt
andet omfatter en samlet visuel identitet og skiltepolitik.
Børnene skal desuden have gode oplevelser fra
Landsbyen de 7 sogne, da de på sigt skal være
gode ambassadører for området, og have lyst til i
deres voksne liv at bosætte sig i Landsbyen de 7
sogne.

Workshop med Landsbyen de 7 sognes børn
Store fugle males af sognets børn og stilles
rundt i Landsbyen de 7 sogne >>
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