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Infrastruktur
Trafikforhold
Rute 513, Struer-Lemvig er en statsvej. Struer og Holstebro er koblet på det statslige
syd-nordgående vejnet via rute 11, der går fra Aalborg gennem Thy til grænsen.
Rute 16 forbinder Grenå, Randers, Viborg, Holstebro og Ringkøbing. Endelig er
Holstebro koblet på rute 18, der forløber fra Vejle over Brande og Herning til
Holstebro. Folketinget har i forbindelse med etablering af et nyt regionshospital ved
Herning besluttet, at rute 18 skal udbygges til motorvej, der kommer til at forløbe
sydøst om Holstebro og Tvis og øst om Mejrup for at ende i Holstebro nord ved
Struer Landevej (rute 11). Både Holstebro og Struer kommuner vil få glæde af den
fremkommelighed den nye motorvej skaber. Trafikken mellem landdistrikterne og
hovedbyerne Struer og Holstebro foregår via en række gennemfartsveje, som er de
primære kommunale veje, der forbinder landsbyer og landdistrikter med Struer og
Holstebro og nogle af de større omegnsbyer.
Den kollektive bustransport, der varetages af Struer og Holstebro kommuner, består
af bybusruter, ruter der betjener skoleelever og lokalruter, der betjener landsbyerne.
Herudover betjenes de to kommuner af regionale busruter.
Der må i fremtiden forventes en reduktion af faste afgange og ruter på de regionale
busruter. Det er dog en forbedring af den kollektive trafik i landdistrikterne, at der nu
er indført flextur, der er (tilkaldt) transport fra dør til dør. Der er ingen stoppesteder
og køreplaner, og der kører flere passagerer på samme tur. Der kan bestilles flextur
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på nettet eller pr. telefon fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31.
december.
Både Holstebro og Struer er trafikknudepunkter for jernbanenettet, der forløber
således: Struer-Holstebro-Skjern, Struer - Holstebro - Herning - Vejle/Århus, Struer Thisted og Struer - Langå.
I 2014 har Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgået
aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK. Aftalen indebærer,
at timemodellen gennemføres, og at størstedelen af jernbanen i Danmark
elektrificeres. Elektrificeringen af strækningen Vejle – Struer forventes at ske i 20242026.
Struer og Holstebro byer er generelt velforsynede med cykelstier og i det åbne land
etableres løbende nye cykelstier. Der er dog ikke et sammenhængende cykelstinet i
de to kommuner.
Holstebro Kommune har udarbejdet en cykelruteplan, der beskriver Byrådets ønsker
om et sammenhængende cykelrutenet, som forbinder byer, sommerhusområder m.v.
med fritids- og naturområder og medvirker til afmærkning af et nationalt, regionalt og
lokalt cykelrutenet. Struer Kommune har udarbejdet en stiplan, der danner grundlag
for Byrådets prioritering af hvilke stier, der skal ind i anlægsbudgettet for de følgende
år.
Der er i dag to afmærkede, nationale cykelruter, som går gennem Holstebro og
Struer Kommuner: Rute 1 (Vestkyststien) og Rute 12 (Limfjordsruten). Herudover er
der fire regionale ruter: Rute 17: Tur omkring Nissum Fjord, Rute 18: Ringkøbing,
Holstebro, Skive, Rute 24: Holstebro-Thisted og Rute 32: Harboøre-Brande.
Holstebro-Struer Havn ejes af Holstebro og Struer kommuner. Havnen rummer både
en trafikhavn og en lystbådehavn. Holstebro-Struer Havn er som Limfjordens
næststørste havn en moderne trafikhavn, der på årsbasis har kapacitet til at betjene
op til 1000 fragtskibe med en samlet godsmængde på cirka 1 million ton.
Thorsminde Havn var indtil 2012 den sidste statsejede havn i Danmark. Havnen er i
dag en kommunal selvstyrehavn med egen bestyrelse og ledelse. Hermed er der
åbnet op for flere muligheder for nye aktiviteter, som ikke var muligt som en
statshavn. Havnen har oplevet en positiv udvikling af mængden af landede fisk de
sidste par år. På vesthavnen ligger havnens fiskeflåde på ca. 25 erhvervsfartøjer og
en rækker virksomheder med tilknytning til især fiskerierhvervet. Gl. Havn ind mod
Nissum Fjord øst for slusen rummer ca. 100 bierhverv og fritidsfiskere. Om
sommeren bruges den forhenværende fiskeauktionshal – ”Den Røde Hal”– til
kulturelle aktiviteter og fiskeauktion for turister.
Handbjerg Marina, der åbnede i 2014, er en lystbådehavn med plads til 400 både.
Der er endvidere lystbådehavne ved Oddesund og på Venø og Jegindø og ved
Nissum Fjord er der adskillige små jollehavne.
Særlige miljømæssi ge forhold
Maabjerg BioEnergy, nord for Holstebro, er et anlæg for bioenergi af hidtil usete
dimensioner. Anlægget ejes af Vestforsyning Varme A/S og Struer Fjernvarme A/S
og er i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, der
bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan
anvendes til videresalg. Projektet tager udgangspunkt i landbrugets stigende behov
for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof og er født som et miljøprojekt, der
skal begrænse udledning af næringsstoffer til vandløb og fjorde. Samtidig skal det
medvirke til, at beskæftigelsen i landbruget og følgeerhvervet kan opretholdes lokalt.
Endelig udnytter projektet biomasseressourcen til gavn for samfundets
energibalance og klimaet.
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Maabjerg BioEnergy omdanner ca. 800.000 tons biomasse / år til ren energi - varme
og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd. Anlægget:
 er budgetteret til at skulle fremstille 21 mio. kubikmeter biogas i 2014.
 har energiudnyttelse svarende til varme- og elforbrug i ca. 5.000 / 12.000 boliger.
 reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
 reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år.
 bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
 gver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr. Total investering på ca. 400
mio. kr.
Som en udløber af Maabjerg BioEnergy arbejder et konsortium bestående af DONG
Energy A/S, Novozymes A/S samt lokalkonsortiet bestående af Vestforsyning A/S,
Struer Forsyning A/S og Nomi I/S på at realisere Maabjerg EnergyConcept. Målet er
at opføre en 2. generations bioethanolfabrik i Måbjerg nord for Holstebro. Samtidig
skal produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy øges kraftigt, ligesom det
biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket skal ombygges. Anlægget
dimensioneres til:
 årligt at producere 80 millioner liter bioethanol, ca. 50 millioner kubikmeter biogas
- hvoraf en stor del vil blive renset og opgradet til samme kvalitet som naturgas
(VE-gas) samt el og fjernvarme svarende til forbruget i 25.000 husstande
 årligt at forarbejde 300.000 tons halm, 800.000 tons biomasse (til
biogasproduktion) og 100.000 tons affald
 at betyde en CO2-reduktion på 264.000 tons
 at skabe 2500 jobs i den to-årige anlægsfase og mindst 1000 varige job i
driftsfasen.
Uddannelsesforhol d
I Struer og Holstebro kommuner er der 26 folkeskoler og 9 friskoler – heraf ligger 13
skoler i landdistrikterne. Der findes endvidere 8 efterskoler i de to kommuner – de
fleste ligger i landdistrikterne. Struer og Holstebro kommunes fælles skoleskib
Marilyn Anne er en alternativ skole for 9. - 10. klasses elever, som har brug for andre
udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen.
På Gymnasiet i Struer, der har egen kostskole tilbydes en række
ungdomsuddannelser: HF-eksamen, HHX - Højere Handelsskoleeksamen, HG Handelsskolens grundkursus, IB - International linie (International Baccalaureate
Diploma), STX og 10 klasse. Struer Statsgymnasium samarbejder med Bang &
Olufsen om en særlig Science Class - en naturvidenskabelig studieretning.
På VUC Holstebro, Lemvig, Struer, der har undervisningslokaler i alle tre byer, er
der ordblindeundervisning, FVU-forberedende voksenundervisning, AVU – almen
voksenundervisning og HF.
På Gymnasiet i Holstebro tilbydes STX og HF. På Uddannelsescenter Holstebro
(UCH) tilbydes to gymnasieuddannelser (HHX og THX) og otte indgange til
erhvervsuddannelser. På Holstebro Sports College kan man dyrke sport samtidig
med, at man tager en studentereksamen fra gymnasiet eller UCH. VUC og UCH er
den del af VEU-Center MIDTVEST.
Det ene af otte campusser på VIA University College ligger i Holstebro. Her kan man
tage uddannelser som ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver,
pædagog og lærer (Nr. Nissum).
På Erhvervsakademi Midt-Vest i Holstebro kan man uddanne sig til byggetekniker og
bygningskonstruktør (i samarbejde med VIAUC), finansøkonom, laborant, proces/fødevareteknolog og serviceøkonom
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På Jyske Dragonregiment i Holstebro findes endvidere en række uddannelser inden
for forsvaret.
På Dansk Talent Akademi i Holstebro findes deltidsuddannelser inden for musik,
kunst, design, dans, forfatter og musical og Teater. Uddannelserne fører eleven op til
et niveau som svarer til optagelsesprøven på den relevante længerevarende
kunstneriske uddannelse samtidig med at de unge er på eksempelvis en gymnasial
ungdomsuddannelse.
Sundhedsforhold
I 2013 udarbejdede Region Midtjylland for tredje gang en sundhedsprofil for hver
kommune i regionen. Den første sundhedsprofil blev lavet i 2006, da regionen endnu
var under dannelse og den anden i 2010. Profilen er udarbejdet på baggrund af
spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2013. Rapporten kan bruges ved
tilrettelæggelse af det praktiske sundhedsarbejde i sygehusvæsen, praksissektor og
kommuner. Den nye undersøgelse giver samtidig mulighed for at beskrive ændringer
i sundhedstilstanden fra 2006 til 2013.
Der er generelt en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhedstilstand.
Jo lavere uddannelse – jo dårligere helbred. I rapporten er der beskrevet 5
sociogeografiske grupper, hvor gruppe 1 har det højeste uddannelsesniveau og
gruppe 5 det laveste uddannelsesniveau. Landdistrikterne (sognene) i både Struer
og Holstebro kommuner har en del borgere, der tilhører gruppe 2, 3 og 4 med en
tendens til at uddannelsesniveauet og dermed sundhedsniveauet er lavest længst
væk fra Struer og Holstebro. Befolkningen i Struer sogn (Struer by) er dog også ret
kort uddannede.
Landskab og natur
Der findes følgende Natura 2000 områder i Struer og Holstebro Kommuner: område
28 - Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, område 41 - Hjelm
Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, område 61 Skånsø og Tranemose, område 62
- Venø, Venø Sund, område 64 - Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og
Ormstrup Hede, område 65 Nissum Fjord og område 72 - Husby Sø og Nørresø. At
der er syv Natura 2000-områder i LAG´ens område siger noget om den naturrigdom,
der beriger området og at det kræver hensynsfuldhed, når der skabes projekter for
landdistriktsudvikling. De to kommuner har tilsammen 162 km kystlinje.
Landskab og natur i Struer Kommune er meget præget af beliggenheden ved
Limfjorden - morænelandskab fra sidste istid. Store arealer ligger dermed i
kystnærhedszonen (3 km) med de udnyttelsesbegrænsninger det giver. Struer
Kommune har i en landskabsanalyse afgrænset landskaberne i større
sammenhængende landskaber, særligt værdifulde landskaber, øvrige landskaber og
landskaber med særlige udsigter.
Holstebro Kommune har også et limfjordslandskab, men derudover er landskab og
natur præget af hedesletten, der går fra øst til vest, af morænelandskabet mod nord,
af Skovbjerg Bakkeø mod syd og vesterhavslandskabet mod vest. Holstebro
Kommune er i gang med at udarbejde en landskabsanalyse ud fra samme
arbejdsmetode som i Struer (landskabskaraktermetoden).
Erhvervsstruktur
Erhvervsstrukturen i Struer er i forhold til Region Midtjylland kendetegnet ved mange
arbejdspladser inden for Landbrug og fiskeri, Industrien, Bygge- og Anlægsbranchen
og Erhvervsservice. Selv om Struer er mest kendt for eksempelvis B&O, så præges
kommunen af små og mellemstore virksomheder.
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Fra Region Midtjylland: ”Midt i statistikken – Struer Kommune 2013”

Den private og offentlige servicesektor er underrepræsenteret i Struer Kommune i
forhold til regionen som helhed. I 2013 var der i Struer Kommune 4070 udpendlere
og 3188 indpendlere - en nettoudpendling på 882 personer.
Uddannelsesniveauet i Struer Kommune er lidt lavere end for regionen som helhed –
andelen af kortuddannede og faglærte er højere i Struer Kommune end i regionen.
Frem mod 2024 forventes antallet af personer med en mellemlang eller lang
videregående uddannelse at stige, mens antallet forventes at falde for de andre
uddannelsesgrupper.
Arbejdsløsheden (fuldtidsledige) i Struer Kommune er lavere end
landsgennemsnittet og i andet kvartal 2014 på 4,7 % - mod 6 % i første kvartal.
Antallet af mennesker i job i Struer Kommune er faldet med 17,4 % siden 2008 (mod
et fald på 5,1 % på landsplan). Der er flere ledige unge end på landsplan og mange
ledige ufaglærte (3F).
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Erhvervsstrukturen i Holstebro Kommune er i forhold til Region Midtjylland
kendetegnet ved mange arbejdspladser inden for Landbrug og fiskeri, Industrien og
den offentlige sektor. De små og mellemstore virksomheder præger kommunen, selv
om der også findes store virksomheder som Birns Jernstøberi og Maskinfabrik,
Færch Plast, Arlas mejerier m.v. På brancheniveau er fødevareindustrien,
transportmiddelindustri og sundhedsvæsen overrepræsenteret. Der pendler flere ind
i Holstebro Kommune end ud af kommunen (nettoindpendling). I 2013 var der i
Holstebro Kommune 8164 udpendlere og 9281 indpendlere - en nettoindpendling på
1117 personer.

Fra Region Midtjylland: ”Midt i statistikken – Holstebro Kommune 2013”

Uddannelsesniveauet i Holstebro Kommune er lidt lavere end for regionen som
helhed – andelen af kortuddannede og faglærte er højere i Holstebro Kommune end
i regionen. Frem mod 2024 forventes antallet af personer med en videregående
uddannelse at stige, mens antallet forventes at falde for de kortuddannede og
faglærte.
6

Arbejdsløsheden (fuldtidsledige) i Holstebro Kommune er lavere end
landsgennemsnittet og i andet kvartal 2014 på 3,5 % - mod 4,1 % i første kvartal.
Antallet af mennesker i job i Holstebro Kommune er faldet med -7,8 % siden 2008
(mod et fald på 5,1 % på landsplan). Der er lidt færre ledige unge end på landsplan
og mange ledige ufaglærte (3F).
Befolkningssammensætning
I Struer Kommune bor der 21.355 indbyggere pr. 1.1.2014. Heraf bor godt 10.000 i
Struer by og dermed godt 11.000 uden for Struer. Der er 133 flere mænd end
kvinder i Struer Kommune.
I befolkningsprognosen for Struer Kommune forventes det, at befolkningstallet i 2025
er faldet med 1311 personer = - 6,1 %.
Historisk og forventet befolkningsudvikling i Struer Kommune

Kilde: Befolkningsprognose for Struer Kommune 2014-2025

Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper i Struer Kommune

Kilde: Befolkningsprognose for Struer Kommune 2014-2025

Sammenfattende kan det konkluderes, at der bliver lidt flere småbørn, færre børn,
færre unge, færre voksne i den arbejds- og fødeduelige alder og mange flere ældre.
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Befolkningen i (lands)byerne og landdistrikterne i Struer Kommune
Skemaet herunder og i næste afsnit har www.bolius.dk/danmarkskort/indbyggertal/#
som kilde. Byerne er listet alfabetisk. Det røde tal viser hvornår indbyggertallet var
lavest, og det grønne, hvornår det var højest.

Kilde: www.bolius.dk/danmarkskort/indbyggertal/#

Hjerm, Humlum og Resenstad har oplevet vækst i befolkningstallet og de øvrige
landsbyer og Struer by har haft befolkningstilbagegang. Der har været tilbagegang i
befolkningstallet overalt i det åbne land uden for landsbyerne og det trækker generelt
befolkningstallet ned i landdistrikterne.
Befolkningsprognosen for Struer Kommune fortæller os, at der fremover vil være
tilbagegang i befolkningstallet både i landsbyerne, det åbne land og i Struer by.
Struer Kommune er 250,84 km². Det giver en befolkningstæthed på 21.355 : 250,84
= 85,13 beboere pr. km².
I Holstebro Kommune bor der 57.388 indbyggere pr. 1.1.2014. Der er 263 flere
kvinder end mænd i Holstebro Kommune. Der bor knap 35.000 i Holstebro by og
dermed godt 22.000 indbyggere uden for Holstebro. I befolkningsprognosen for
Holstebro Kommune forventes det, at befolkningstallet i 2026 er steget med godt
1145 personer = + 2 %.
Historisk og forventet befolkningsudvikling i Holstebro Kommune

Kilde: Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2015-2026
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Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper i Holstebro Kommune

Kilde: Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2015-2026

Sammenfattende kan det konkluderes, at der bliver lidt flere småbørn, færre børn,
færre unge, færre voksne i den arbejds- og fødeduelige alder og mange flere ældre.
Befolkningen i (lands)byerne og landdistrikterne i Holstebro Kommune

Kilde: www.bolius.dk/danmarkskort/indbyggertal/#
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Befolkningstilvæksten i Holstebro Kommune har været allerstørst i Holstebro by,
men godt halvdelen af landsbyerne i Holstebro Kommune har også oplevet vækst.
Husby er ikke vist i skemaet fra Bolius. Her er befolkningstallet fra 2007 til 2013
faldet fra 95-83.
Som i Struer Kommune har der været en del tilbagegang overalt i det åbne land
uden for landsbyerne og det trækker langt de fleste steder befolkningstallet nedad i
landdistrikterne. Befolkningsprognosen for Holstebro Kommune viser, at der
fremover vil være befolkningsvækst i Holstebro by, Handbjerg, Sevel, Tvis, Idom,
Råsted, Krunderup, Vemb, Bur, Staby og Husby. Der vil være
befolkningstilbagegang i befolkningstallet i resten af landsbyerne og langt de fleste
steder i det åbne land.
Holstebro Kommune er 800,19 km². Det giver en befolkningstæthed på 57.388:
800,19 = 71,7 beboere pr. km².
Kulturelle forhold
Struer Kommunes kulturpolitiske vision:


Kulturen skal skabe sammenhængskraft, udvikling og identitet i lokalsamfundet
Struer Kommune.
Derfor:





Skal det, der gør Struer Kommune til noget særligt, prioriteres.
Skal der være vilje til betydningsfuld udvikling.
Skal der lægges vægt på et åbent samspil over grænser af enhver art.

Et væsentligt afsæt for den kulturelle identitet i Struer Kommune er den geografiske
beliggenhed ved Limfjorden. Et andet er, at kultur udvikler samspil mellem
mennesker. Af kulturinstitutioner i Struer Kommune kan nævnes Folkets Hus, Struer
Museum, Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, Struer Musikskole, Midtpunktet
Thyholm og Struer Bibliotek. Dertil kommer al de kulturelle aktiviteter, der udøves i
lokalsamfundene over hele kommunen. Struer Kommune deltager i
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.
Holstebro Kommunes kulturstrategi omfatter:







Kulturmodel i Holstebro - samspil, gentænke og udvikle
Symbiosen mellem kultur og sundhed
Faciliteter med mere kvalitet og liv
En levende sundheds- og idrætskommune
Udvikling af talentområdet - både indenfor kultur og indenfor idræt
Eventkultur – skabt sammen med andre

Holstebro Kommunes har i næsten 50 år haft et særligt fokus på kunst og kultur og
har skabt og udviklet Kulturmodel Holstebro. Holstebro Kommune har etableret
kulturinstitutioner på følgende kunstneriske områder: Holstebro Kunstmuseum,
Holstebro Musikskole med afdelinger i Vinderup og Ulfborg, Musikteatret Holstebro,
Odin Teatret, Operaen i Midten, Black Box Theatre, Balletskolen i Holstebro med
afdelingen Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro, Ensemble Midt Vest, De
Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune med afdelingerne Hjerl Hedes
Frilandsmuseum, Strandingsmuseet og Holstebro Museum, Nørre Vosborg,
Holstebro Bibliotek og Dansk Talentakademi (talentuddannelser for unge i musik,
kunst & design, dans og musical & teater samt forfatter). Dertil kommer alle de
kulturelle aktiviteter, der udøves i lokalsamfundene over hele kommunen. Holstebro
Kommune deltager også i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.
I begge kommuner er der et rigt idræts- og fritidsliv ud over ovennævnte kommunalt
(og regionalt) dækkende tilbud. I rigtig mange lokalsamfund er der (multi)haller, der
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ofte er opstået på lokalt initiativ og finansieret delvist med lokalt indsamlede penge.
Og der er et rigt liv i de mange sognegårde og forsamlingshuse. Ofte er også skolen
eller den lokale daginstitution ramme om det lokale fællesskab.
SWOT
Analysen er overvejende lavet ud fra input fra bestyrelsesmedlemmerne fra LAG
Struer-Holstebro, hvis viden bl.a. bygger på ovenstående faktuelle tal og
situationsbeskrivelse. Men også på lokalkendskab og for flere af
bestyrelsesmedlemmerne erfaring opnået gennem flere års LAG-arbejde i den
gamle programperiode. SWOT´en kan ikke stå for sig selv, men skal kombineres
med fakta og situationsbeskrivelse.
Styrker:
 Mentaliteten ”Vil selv – kan selv”
 Mentaliteten med mange frivillige/ildsjæle
 Sociale netværk
 Det stærke foreningsliv
 Gode kulturforhold med professionelle aktører i Struer og Holstebro og lokalt
forankrede aktiviteter i landsbyerne
 Skøn og varieret natur – skov, hede, frisk luft, hav, fjord, stilhed
 Gode betingelser for turisme med både natur og kultur
 Gode lystfiskermuligheder
 Et bredt erhvervsliv i Nordvestjylland – mange iværksættere
 Verdens største biogasanlæg/bioethanol = mange jobs i landdistrikter
 Mange netvirksomheder – lave omkostninger ved etablering
 Netværk med professionelle aktører
Svagheder:
 Der mangler jobs til højtuddannede (ægtefæller)
 Der mangler arbejdspladser i landdistrikterne
 Flytning af statslige og regionale arbejdspladser
 Motorvej mangler
 Den offentlige transport er for dårlig
 Dårligt image - ”udkantsdanmark”
 Manglende kendskab til Struer – Holstebro i andre dele af landet
 Vi kan ikke holde på de unge
 Gennemsnitsalderen stiger – omkostninger pr. borger stiger
 Befolkningen er relativt lavt uddannet
 Lokalsamfundene bevæger sig for lidt uden for sognegrænsen
 Der er yderområder, hvor man ikke kan sælge sit hus – og ikke kan låne til
køb
 Landsbyerne er for ens
 Forfaldne huse og slidt bymiljø
 Vi sælger naturen for dårligt
 Aldersgruppen 50+ i foreningerne er ikke dygtige nok til at får yngre kræfter til
at tage over
Muligheder:
 Stærk iværksætterkultur
 Motorvejen fra Holstebro nord til Herning åbner i 2018.
 Landbruget er en fremtidig jobskaber - nicher
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Samarbejde med universitetet omkring uddannelse
Turisme mellem hav og fjord
Muligheder i de ressourcestærke ældre
Vi kan få langt mere ud af skove, hede, å, Vesterhav, fjord, søer etc. i forhold
til turisme, sundhed og fritidsaktiviteter
Livsstilsturisme – kulturturisme
Der er 7 Natura 2000-områder
Fremtidens økologi – folk vil på landet og dyrke egne grøntsager
Finde mulighed for bosætning i attraktive naturområder – for de mange og
ikke kun for de få
Gøre os attraktive til at modtage de ældre, der vil ud fra byen og bosætte sig
Integration af indvandrere (udlændinge)
Skabe tilbud efter arbejde – flere muligheder for selvvalgte aktiviteter
Samlet profilering af landsbyer (samarbejde kommune og borgerforeninger)
Store muligheder i at samarbejde på tværs af sogne- og kommunegrænser
Landsbyerne kan differentiere sig/profilere sig (mere)
Tænk større – mange tilbud indenfor en radius af 40 km
Samarbejde med Aarhus 2017 om tværgående projekter herunder
internationale

Trusler:
 Demografi = flere ældre og færre unge
 Centraliseringer/urbanisering – fraflytning til større bysamfund
 Fortsat manglende mobil og bredbåndsdækning
 Manglende lokal offentlig transport
 Begrebet ”Udkantsdanmark” præger befolkningens bevidsthed
 Forfald i landsbyerne med faldefærdige huse og slidte landsbymiljøer
 Det er vanskeligt at sælge huse – for mange ”til salg-skilte”
 Manglende kandidatuddannelser i nærområdet
 Manglende finansiering af boliger og virksomheder
 Manglende positive historier
 Et stigene antal ressourcesvage tilflyttere
 Manglende samarbejde på tværs af sogne- og kommunegrænser
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