
MERE KANT
KENDSKAB &
KÆRLIGHED TIL
VESTJYLLAND

UDVIKLINGSSTRATEGI
LAG LEMVIG, RINGKØBING - SKJERN

2023 - 2027



 
 

Udviklingsstrategi – ”Mere kant, kendskab og kærlighed til Vestjylland”  
LAG Lemvig, Ringkøbing – Skjern 2022 – 2027 
 

   

1 

Indholdsfortegnelse 

GENERELLE OPLYSNINGER OM DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE ....................................................................... 3 

A. REDEGØRELSE FOR PROCESSEN FOR UDARBEJDELSE AF STRATEGIEN .................................................... 4 

B. BESKRIVELSE AF DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE ......................................................................................... 4 

Formål med aktionsgruppens virke: .............................................................................................................. 4 
Aktionsgruppens netværk og samarbejdskapacitet ...................................................................................... 5 
Aktionsgruppens ressourcer og kompetencer ............................................................................................... 5 
Aktionsgruppens vurdering af områdets potentielle ansøgere og aktører ................................................... 6 

C. BESKRIVELSE AF OMRÅDETS SITUATION .................................................................................................... 6 

Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). ....................................... 6 
Natur. .......................................................................................................................................................... 13 
Særlige miljømæssige forhold. .................................................................................................................... 16 
Erhvervsstruktur – små, store virksomheder, iværksættere, arbejdspladser. ............................................. 17 
Hvem bor i området? .................................................................................................................................. 21 
Kulturelle forhold – beskrivelse af særlige kendetegn for området. ............................................................ 27 
Bæredygtig udvikling og grøn omstilling. .................................................................................................... 28 
Særlig kendetegn: ........................................................................................................................................ 29 

D. AKTIONSGRUPPENS VURDERING AF DE VIGTIGSTE LOKALE UDFORDRINGER OG POTENTIALER. .............. 30 

E. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION ............................................................................................................ 32 

F. UDVIKLINGSSTRATEGIENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL ........................................................................... 32 

Særligt fokus på EU-plan om social inklusion, kønsligestilling og unge ...................................................... 33 
Vores målsætning er: .................................................................................................................................. 33 

G. AKTIONSGRUPPENS EGNE PRIORITERINGSKRITERIER .............................................................................. 34 

H. UDVIKLINGSSTRATEGIENS MÅLSÆTNINGER, MÅL FOR INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER ................... 34 

H. 1 Erhvervsrettede mål og aktiviteter ...................................................................................................... 34 
H2  Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne ............................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Udviklingsstrategi – ”Mere kant, kendskab og kærlighed til Vestjylland”  
LAG Lemvig, Ringkøbing – Skjern 2022 – 2027 
 

   

2 

 

 

Indledning. 

Mange forbinder området om Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner med naturen og især de 
smukke kyster, hyggelige landsbyer, en rig historie og dynamiske industri og 
produktionsvirksomheder. Regionen rummer mange lokale ressourcer og en unik kulturarv, der er 
vigtig for områdets identitet og fremtid. 

 

Området besøges af tusinder af besøgende hvert år, der ønsker at opleve den spektakulære natur og 
rejse hjem med nogle gode minder og oplevelser i bagagen. Det er et velfungerende lokalsamfund 
med muligheder for et meningsfuldt liv, som gør området livligt og tiltrækkende for både lokale 
beboere og turister. Natur, fællesskab og erhvervsliv spiller en vigtig rolle i at bevare livskvaliteten og 
servicefaciliteter i området. LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern ønsker at skabe en egn hvor der er lys i 
vinduerne hele året.    

 

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern bidrager til udviklingen af lokalsamfundene ved at tildele tilskud til 
relevante projekter båret af lokale ildsjæle, virksomhedsejere og lokale foreninger. LAG Lemvig, 
Ringkøbing-Skjern modtager midler direkte fra EU og administreret af Plan- & Landdistriktsstyrelsen, 
til både lokale projekter og driften af LAG-foreningen. 

 

Denne udviklingsstrategi er baseret på et tilbageblik på den foregående LAG Lemvig, Ringkøbing-
Skjern, en analyse af områdets udfordringer og potentialer og en aktiv borgerinddragelse. Strategien 
peger på områder, hvor midlerne vil blive brugt til at styrke og udvikle lokale ressourcer og 
kvaliteter, med det formål at gøre LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern til et bæredygtigt og livligt 
samfund.  

Vi har i bestyrelsen arbejdet med strategien og på baggrund af analyser og borgerinddragelse, har vi 
valgt at denne strategi skal arbejder for mere kant kendskab og kærlighed til Vestjylland.   
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A. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien  
Tidslinje over processen. 

• 4. maj. 2022 blev der med annoncer i ugeaviserne, samt på sociale medier i området 
indkaldt til informationsmøde for de to kommuner.  

• 17. maj 2022 blev der afholdt informationsmøde i Tim Hallen. Forsamlingen besluttede med 
enstemmighed, at man gerne ville ansøge om at blive godkendt som tilskudsberettiget lokal 
aktionsgruppe for perioden 2023-27. 

• D. 1. og 3. august 2022 blev der Indkaldt til stiftende generalforsamling med artikler og 
annoncer i områdets ugeaviser, samt pressemeddelelser på kommunernes platforme.  

• D. 17. august kl. 19.30 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Tangsøcentret i 
Bækmarksbro. Der var mødt 17 op fra de to kommuner. Vedtægterne blev vedtaget og den 
lokale aktionsgruppe for perioden 2022-27 fik navnet LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern.  

• 11. oktober er der afholdt bestyrelsesmøde, hvor der er arbejdet med strategiprocessen.  

Borgerinddragelse: 

• D. 22. november pressemeddelelse og annoncering i lokale ugeaviser.   
• D. 29. november Landdistriktrådets årsmøde i Ringkøbing kommune. Her blev der opsamlet 

data i forhold til den kommende strategi. (Både kommunal og LAG)  
• D. 30. november Udviklingsdebat i 18b Harboøre. Formen på debatten er kendt fra 

radioprogrammet Mads og Monopolet. Heino, én af de to LAG koordinatorer, vil præsentere 
Monopolet for dilemmaer inden for områderne iværksætteri, erhverv, turisme, bosætning 
og levevilkår i landdistrikterne. Der blev optaget en podcast i to episoder, som kan lyttes her.  

• D.1. november – 1. december har der været et spørgeskema, som har ligget på 
hjemmesiden, og været delt på sociale medier. 

Strategiarbejde fortsat: 

• 9. december er der igen været afholdt bestyrelsesmøde, hvor der er arbejdet med 
strategiprocessen. Der arbejdes med data vedr. borgerinddragelse, udviklingsstrategiens 
vision, mål og aktiviteter.  

• Udkast sendt til bestyrelsen 31.1.23 og sendes herefter i høring hos kommuner, regionen og 
medlemmer.   

• D. 14.2.23 er kommet høringssvar fra kommuner, regionen samt medlemmer og strategien 
er nu klar til at blive godkendt af medlemmerne.  

• 20.2 Medlemmer har godkendt strategien og den indsendes til godkendelse.  

 

B. Beskrivelse af den lokale aktionsgruppe  
Formål med aktionsgruppens virke: 
Formålet med LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern er at støtte gode projekter, der bidrager til udviklingen 
af et levende samfund med arbejdspladser, gode rammebetingelser for øget livskvalitet for alle 
borgere og en bæredygtig udvikling, ved at yde økonomisk og anden form for støtte. 
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Aktionsgruppens netværk og samarbejdskapacitet 
I den kommende programperiode vil foreningen arbejde på at øge samarbejde og netværk lokalt, 
nationalt og internationalt. Det vil åbne op for muligheder for at dele erfaringer og viden, samt 
udnytte hinandens netværk og ressourcer. Vi har fra tidligere periode erfaret, at det kan være med 
til at løse lokale udfordringer, samt at skabe større lokal forankring og engagement i foreningens 
aktiviteter og skabe en helhedsorienteret tilgang til lokal udvikling.  
Foreningen vil vedligeholde og fortsætte samarbejdet med andre LAGér, især LAG Struer - Holstebro, 
da vi geografisk ligger tæt på og der har i forgangene periode været flere projekter med snitflader. 
Derudover kan et tættere samarbejde med LAG Struer – Holstebro og andre nationale 
aktionsgrupper bidrage til at skabe synergier og øge effektiviteten i projekterne. 
 

Der vil forsat være et stærkt samarbejde med to kommuners administrationer. Vi vil sammen med 
kommunerne drøfte kommende projekter og samarbejdsinitiativer, således at vi kan optimere 
samspillet mellem kommunale strategier og vores egne projekter. Vi vil fortsætte det gode 
samarbejde med Region Midtjylland og understørre deres udviklingsstrategier. 
Herudover vil samarbejde med de lokale turistdestinationer, Destination Nordvestkysten og 
Destination Vesterhavet blive højt prioriteret.    

Foreningens medlemmer vil blive holdt opdateret via nyhedsbreve, hjemmesiden, podcasts og 
sociale medier. Herudover vil medlemmerne bliver orienteret om foreningens arbejde på den årlige 
generalforsamling.  

Aktionsgruppens ressourcer og kompetencer 
LAG Lemvig og Ringkøbing-Skjern har samlet over 15 års erfaring med LEADER-principperne. 
Bestyrelsen er bredt sammensat med 13 medlemmer, der både repræsenterer lang erfaring med 
LAG og den yngre generation og også omfatter de 4 socioøkonomiske grupper: Borgere, erhvervsliv, 
foreningsliv og offentligt udpegede. Ved etableringen af aktionsgruppen har partnerskabet gjort en 
aktiv indsats for at synliggøre foreningen og bestyrelsesarbejdet via annoncering til brede 
målgrupper, hvilket har resulteret i en god aldersmæssig repræsentation og kønsfordeling i 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen planlægger at afholde 3-6 bestyrelsesmøder om året, hvor nogle er dedikeret til at 
vurdere projekter, mens andre er rettet mod mere strategiske diskussioner. Derudover afholdes en 
årlig generalforsamling, som bestyrelsen ønsker, skal være et forum for videndeling og inspiration. 
Bestyrelsen vil årligt, i forbindelse med generalforsamlingen, sørge for løbende overvågning og 
evaluering af implementeringen af den lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen vil også besøge 
projekter regelmæssigt, og hvis det er nødvendigt, arrangere begivenheder for at fremme 
samarbejde og motivere til realiseringen af den lokale udviklingsstrategi. 
Forperson for bestyrelsen har, i samarbejde med resten af bestyrelsen, den daglige kontakt med 
sekretariatet og er ansvarlig for gennemførelsen af processen vedrørende rekruttering af 
sekretariatsmedarbejdere gennem offentlige stillingsopslag og efterfølgende samtaler. 
 

Det er vigtigt, at koordinatoren har en fysisk tilstedeværelse i lokalområdet og kendskab til området. 
Der lægges vægt på, at koordinatoren har den rigtige uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige 
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baggrund for at kunne udføre jobbet. Regnskabsstyring håndteres af sekretariatet, samt en ekstern 
bogholder, der sørger for bogføring, lønudbetaling og betaling af større fakturaer, for at sikre 
professionel og ensartet regnskabsstyring. Regnskabsprogrammet sikrer 100% revisionsspor på alle 
transaktioner og årsregnskabet godkendes årligt af bestyrelsen. Det kommende års budget 
godkendes også af den samlede bestyrelse. 

For at sikre habilitet i bestyrelsen eller for koordinatoren kræves der en meget høj grad af omhu og 
kontrol med hensyn til habilitet. Reglerne for habilitet følger forvaltningslovens og gældende 
"driftsvejledning for lokale aktionsgrupper" vil altid blive fulgt. For at sikre gennemsigtighed i 
prioriteringen af projekter, vil scoringsskemaet for projekterne altid blive anvendt og danne grundlag 
for prioriteringen. På denne måde sikres det, at alle projekter vurderes og prioriteres ud fra de 
samme kriterier, og eventuelle afslag er begrundet i disse. 

Aktionsgruppens vurdering af områdets potentielle ansøgere og aktører 
Erhvervslivet i de to kommuner er præget af mange små SMV'er (under 50 ansatte) og iværksættere. 
Disse grupper kan ofte have svært ved at låne penge til opstart og udvikling. Derfor forventer vi, at 
netop denne gruppe vil være blandt ansøgerne, og at denne gruppe vil have særlig stor nytte af LAG-
midlerne. Vi ved af erfaring fra sidste periode, at denne gruppe ofte kommer med seriøse, 
spændende projekter med kant og stærk forretningsplan.  

Området er også præget af mange ildsjæle og frivillige foreninger. I de to kommuner ved man godt 
at hvis ting skal udvikles, er det nødvendigt at tage ansvar og tage fat i arbejdet selv. Derfor 
forventer vi også, at der vil være mange ansøgere fra dette segment, dvs. foreninger og ildsjæle med 
projekter, der vil udvikle fritidslivet og rammevilkårene i lokalområdet.  

Erfaringen viser, at både de små virksomheder, foreninger og ildsjæle har et stort behov for hjælp og 
support fra LAG-sekretariatet til den administrative projektstyring. 

C. BESKRIVELSE AF OMRÅDETS SITUATION 
Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning).  
 

Trafikforhold. 
De to kommuner, Ringkøbing-Skjern og Lemvig, er arealmæssigt to af landets største, men samtidig 
har de også en lav befolkningstæthed. Dette skaber unikke forhold omkring trafikken i området, da 
mange borgere er nødt til at have deres egen bil eller anden form for personlig transport. Med 
reduktionen af offentlige og private services i lokalområder, bliver afstandene til 
uddannelsesinstitutioner, lægehuse og indkøbsmuligheder større, og derfor er der også et stigende 
behov for kollektiv transport. Desværre kan mange lokalområder opleve nedskæringer i kollektiv 
transport på grund af manglende rentabilitet, og dette kan være en reel udfordring for bosætningen 
i disse områder, da mange steder kun har 1-2 afgange/ankomster om dagen. 

• Bus: Busserne i området er ofte knyttet til skolekørsel og har derfor ofte afgange i 
forbindelse med skoletider.  
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• Tog: Togforbindelserne fra de større byer i Ringkøbing-Skjern kommune giver adgang til 
resten af Danmark. I Lemvig Kommune er der også en lokalbane (Midtjyske Jernbaner) som 
også er forbundet til tognettet i resten af landet.  

• Der er også en flex og plustur-ordning, som giver mulighed for at bestille taxa-kørsel.   

• Samkørsel: Der udvikles løbende forskellige platforme til samkørsel og delebiler. I forskellige 
områder benyttes de i nogen grad, men det har endnu ikke slået igennem som en effektiv 
løsning på mobilitetsudfordringerne i kommunerne.  

Den lokale aktionsgruppe (LAG) har begrænset mulighed for at påvirke den offentlige transport 
direkte på grund af økonomiske og organisatoriske årsager, men LAG bestyrelsen kan bidrage til at 
bringe problemstillingerne frem. LAG kan desuden støtte lokale initiativer og projekter gennem 
samarbejde med iværksættere, foreninger, frivillige og ildsjæle, f.eks. projekter som organiserer 
mobilitetsløsninger gennem digitale platforme, hjemmesider eller sociale medier. 

Uddannelsesforhold. 
Lemvig Kommune har en lavere uddannelsesniveau end det nationale gennemsnit. Blandt de 30-34-
årige har 19,6% kun en grundskoleuddannelse, og andelen med en lang videregående uddannelse er 
knap en tredjedel af det nationale gennemsnit. Uddannelsesniveauet er imidlertid steget markant 
siden 1991, hvor næsten halvdelen af de 30-34-årige kvinder kun havde en grundskoleuddannelse, 
mens det i 2018 var faldet til 18%.  

Kommunen har flere folkeskoler, herunder Alt i et-Skolen, Klinkby og Ramme Skole, som tilbyder 0.-
6. klasse, Christinelystskolen, Harboøre Skole og Børnecenter, Lemtorpskolen, Nørre Nissum Skole- 
og Børneunivers, Tangsø Skole og Thyborøn Skole alle har 0.-9. klassetrin. (Fra 2024 fjernes 
overbygning fra Nissum Skole- og Børneunivers og Tangsø Skole, overbygningen på Thyborøn skole 
og Harboøre Skole, samles som én skole på to matrikler.)    
Lemvig Kommunale Ungdomsskole er et tilbud til unge mellem 13 og 18 år.  
Der er også flere efterskoler og ungdomsuddannelser tilgængelige i kommunen, herunder Lemvig 
Gymnasium og Fiskeriskolen i Thyborøn.  
Professionshøjskolen VIA University College har også en afdeling i Nørre Nissum, hvor man kan tage 
lærer- og HF-uddannelser. HF-uddannelsen har oplevet stor succes med sin kostafdeling, da det har 
været med til at tiltrække mange elever til uddannelsen, ved at man kan bo i et uddannelsesmiljø. 
 
I Ringkøbing-Skjern Kommune har man et højt niveau af erhvervsuddannelser, men en lavere andel 
af videregående uddannelser sammenlignet med landsgennemsnittet. I 2018 var 42,4% af de 30-34-
årige i kommunen i besiddelse af en erhvervsuddannelse, mens kun 27,5% havde en sådan i hele 
landet. Uddannelsesniveauet i kommunen er steget betydeligt siden 1991, specielt for kvinder. 
Andelen af kvinder med kun en grundskoleuddannelse faldt fra 41% i 1991 til 15% i 2018, mens 
andelen for mænd faldt fra 30% til 20%. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er 
også steget for begge køn, men andelen med lange videregående uddannelser er stadig lavere end 
landsgennemsnittet. 
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I forbindelse med dannelsen af Ringkøbing-Skjern Kommune, blev der lukket fire skoler i 2008, og 7.-
9.-klasser blev samlet i overbygningsskoler. Derudover er der vokset en stor mængde af friskoler i 
kommunen, hvilket har øget andelen af elever i disse skoler i det seneste tiår. 
Der er også flere efterskoler og ungdomsuddannelser i kommunen, samlet under 
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) i Skjern. 
I kommunen findes der ikke nogen form for videregående uddannelser, dog kan Erhvervsakademi 
MidtVest i Herning tilbyde en toårig markedsføringsøkonomuddannelse i Skjern fra 2018. 
 

Efterskoler er en del af Dna'en i de to kommuner. Traditionen med at sende børn på efterskole har 
rødder dybt forankret i samfundet, og det er en del af kulturen og identiteten i kommunerne. Det 
høje antal elever, der tager på efterskole, udfordrer lokale skoler til at fortsætte med at udvikle 
deres tilbud, men også presser også antallet af elever i overbygningsklasserne.  
Efterskolerne er en vigtig del af den lokale økonomi, idet de skaber jobs inden for 
uddannelsessektoren samt bidrager til andre lokale virksomheders vækst og udvikling i 
lokalområdet.  
 

Sundhedsforhold. 
Rapporten fra Region Midtjylland "Hvordan har du det?" giver en oversigt over befolkningens 
sundhed og trivsel i perioden fra 2010 til 2021 på både regionalt og kommunalt niveau. Det særlige 
ved undersøgelsen er det store antal borgere, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, samt at 
undersøgelsen gennemføres i hele Danmark på samme tid. Sundhedsprofilen er den største 
sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark og giver en unik mulighed for at følge udviklingen i 
danskernes sundhed og trivsel på tværs af regioner og kommuner i hele landet.  

Oplysningerne fra sundhedsprofilerne anvendes i kommunal og regional planlægning af 
sundhedsindsatsen for at identificere udfordringer og planlægge, prioritere og gennemføre 
forebyggelses- og behandlingsopgaver for at forbedre borgernes sundhed. 
Undersøgelsen "Hvordan har du det?" indeholder en kerne af spørgsmål, der er stillet til borgere i 
hele landet, samt en række spørgsmål, der er specifikke for Region Midtjylland. Undersøgelsen er 
gennemført i 2021, hvor coronapandemien har haft stor indflydelse på samfundet og 
dataindsamlingen fandt sted mellem 5. februar og 12. maj 2021. Resultaterne af undersøgelsen kan 
have været påvirket af de restriktioner og tiltag, der var i forbindelse med pandemien og det er 
vigtigt at tage dette i betragtning når man læser tallene. 
 
Tabellen herunder præsenterer data om forskellige sundhedsmetrikker for de to kommuner i 
sammenligning med gennemsnittet i Region Midtjylland.  
Det ser ud til, at Lemvig Kommune har højere satser for flere risikable sundhedsvaner sammenlignet 
med Ringkøbing-Skjern Kommune og resten af Region Midtjylland, såsom at drikke mere end 10 
genstande om ugen, at være fysisk inaktiv, at have en usund kost og at engagere sig i 2-5 risikable 
sundhedsvaner. Tabellen viser ligeledes at Lemvig kommune og Ringkøbing-Skjern kommune i 
Region Midtjylland har en højere procentdel af borgere, der er dagligrygere, fysisk inaktive, har 
usunde kostvaner, 2-5 risikable sundhedsvaner og dårligt selvvurderet helbred end i Region 
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Midtjylland som helhed. Dette indikerer, at der er et behov for at fokusere på at reducere disse 
sundhedsvaner og forbedre borgernes helbred i disse kommuner.  
På den positive front viser tabellen at Lemvig kommune og Ringkøbing-Skjern kommune i Region 
Midtjylland har en lavere procentdel af borgere med høj score på stressskalaen, symptomer på 
depression og ensomhed end i Region Midtjylland som helhed. Dette er positivt, da det indikerer, at 
borgerne i disse kommuner har mindre stress, ensomhed og depression end i Region Midtjylland. 
 
 
  
 
 
I kolonnerne ses forekomsterne af sundhedsmålene i hele Region Midtjylland og i kommunen. 
Signifikante forskelle er markeret med en stjerne* og rødt. 

 Region Midtjylland Lemvig Kommune Ringkøbing – Skjern 
Kommune  

Dagligrygere 13% 16%* 14% 
Drikker mere end 10 
genstande om ugen 

15% 17% 15% 

Fysisk inaktive 18% 21%* 17% 
Usund kost mønster 18% 22%* 21%* 
2-5 risikable 
sundhedsvaner 

20% 26%* 20% 

Dårlig søvnkvalitet 10% 10% 10% 
Dårligt selvvurderet 
helbred 

16% 19%* 16% 

Høj score på 
stressskalaen 

29% 24%* 24%* 

Symptomer på 
depression 

8% 6%* 6%* 

Ensomhed 14% 11%* 12% 
4+ kroniske 
sygdomme 

15% 17% 15% 

En del/meget nedsat 
arbejdsevne (25-64 
år) 

18% 20% 19% 

Kilde: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER 2021. 
 
 
Hvordan vurderer borgerne sit helbred i kommunerne? 
Selvvurderet helbred er en populær helbredsindikator i folkesundhedsvidenskab, der ofte bruges i 
befolkningsundersøgelser for at beskrive den generelle helbredstilstand i befolkningen. Det er en 
persons subjektive vurdering af deres eget helbred, som kan inkludere både objektive og subjektive 
aspekter, såvel som fysisk og mentalt helbred. Selvvurderet helbred kan betragtes som en samlet 
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vurdering af ens eget helbred, der ikke er beskrevet udtømmende ved en liste over symptomer, 
sygdomme og risikofaktorer. 
I perioden fra 2010 til 2021 har der været en stigning i andelen med dårligt selvvurderet helbred i 
Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner. Stigningen varierer fra 3 procentpoint i Ringkøbing-Skjern 
kommune til 4 procentpoint i Lemvig kommune. 
Ved målingen i 2021 opnår Lemvig kommune sammenlignet med hele Region Midtjylland en 
signifikant større andel med dårligt selvvurderet helbred. (se tabel herunder)       
 
 
Andel af borgere, som har dårligt selvvurderet helbred – køn, alder og sociale forhold 

Gennemsnit begge køn, Ringkøbing-Skjern Kommune 16 % 
Gennemsnit begge køn, Lemvig Kommune 19 % 
Gennemsnit begge køn, Region Midtjylland 16 % 

Kilde: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER 2021. 
 
Hvordan trives borgerne i kommunerne? 
Selv om borgerne, især i Lemvig kommune, ikke vurderer deres helbred særlig højt, så trives 
borgerne og har høj livskvalitet. Faktisk ligger begge kommuner i top 3.  
I rapporten fra Region Midtjylland benyttes begreberne trivsel og livskvalitet, som to nært 
beslægtede begreber. Trivsel dækker over vurdering af eget liv og vilkår inden for forskellige 
domæner, mens livskvalitet refererer til, om man finder sit liv tilfredsstillende på et overordnet 
niveau. Begge begreber er vigtige for mental sundhed. I undersøgelsen "Hvordan har du det?" er 
trivsel og livskvalitet belyst ved at stille spørgsmålet "Hvordan synes du, din trivsel og livskvalitet er 
alt i alt?" med svarmulighederne: 

• 1) Virkelig god 
• 2) God 
• 3) Nogenlunde 
• 4) Dårlig 
• 5) Meget dårlig 

 
Region Midtjylland har et særligt fokus på sundhed og velfærd i landdistrikterne, herunder bedre 
adgang til sundhedsydelser og støtte til sundhedsinitiativer og forebyggelsesprogrammer. Der er 
også initiativer, der er rettet specifikt mod landdistrikterne, som f.eks. sundhedsambassadører, der 
hjælper med at udbrede viden om sundhed og forebyggelse, og som arbejder for at forbedre 
sundhedsuddannelser og sundhedsindsatser på lokalt niveau. 
 
 
 
Kommunernes udgifter til sundhedsfremme stiger:  
Konklusionen på tallene fra Danmarks statistik er, at Lemvig kommune og Ringkøbing-Skjern 
kommune har haft en stigning i udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse, samt kommunal 
genoptræning og vedligeholdelsestræning fra 2011 til 2021. 
I Lemvig kommune er udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse steget med 135% fra 2011 til 
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2021, og udgifterne til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er steget med 505% fra 
2011 til 2021. I Ringkøbing-Skjern kommune er udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse 
steget med 186% fra 2011 til 2021, og udgifterne til kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning er steget med 52% fra 2011 til 2021. 
 
 
 
Tabel: Kommunernes regnskaber på funktioner efter prisenhed. Pr. indbygger, løbende priser (kr.)     

2011 2021 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Region Midtjylland 289 477  

Lemvig 154 778  
Ringkøbing-Skjern 313 479 

Sundhedsfremme og forebyggelse Region Midtjylland 66 193  
Lemvig 68 159  
Ringkøbing-Skjern 30 86 

Kilde: Statistikbanken REGK31 

En rapport fra DEFACTUM lavet for Landdistrikternes Fællesråd konkluderer, at der er et behov for 
mere viden om sundhed i landdistrikterne for at kunne træffe beslutninger og iværksætte 
handlinger. Data fra analysen "Hvordan har du det? - 2017" viser, at der er store forskelle i 
sundheden mellem socialt stærke og svage landdistrikter, men ikke store forskelle mellem land og 
by. Der er en større andel af rygere, usunde kostvaner og overvægtige i landdistrikterne, samt en 
større andel med flere kroniske sygdomme og svært ved at forstå information om sundhed.  

Mental sundhed er bedre i landdistrikterne end i hele regionen, hvilket også viser sig i data fra 
Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Der er også en bedre sundhedstilstand i de socialt stærkere 
områder end i de socialt svagere områder. Der er en betydelig social og geografisk ulighed i 
sundheden i landdistrikterne. At have adgang til et velfungerende foreningsliv og gode muligheder 
for motion og idræt i naturen kan reducere stress og depression og fremme mental sundhed. 
Derudover kan kommercielle muligheder også hjælpe med at animere til et sundere og mere aktivt 
liv. Der er dog vigtigt at bemærke, at mange lokalområder i landdistrikterne kan have udfordringer 
med at opretholde et relevant serviceniveau i forhold til sundhedsområdet. f.eks. lang afstand til 
speciallæger og svært at få nye læger til at overtage ledige lægepraksisser. 

Energiforsyning.  

Varmeforsyning:  
Det seneste år har vist, at en stabil energiforsyning er afgørende for et trygt hverdagsliv. 
Prisstigninger på visse energikilder har haft stor indflydelse på den økonomiske tryghed i hverdagen 
og på boligkøbers beslutninger om, hvor de vil bosætte sig. Det betyder, at boliger, der opvarmes 
med naturgas eller individuelle brændselsfyring, er sårbare over for prisstigninger og 
forsyningsusikkerhed. Derimod har husstande, der er tilsluttet fjernvarme, en bedre mulighed for en 
stabil og lokalt og bæredygtigt produceret energiforsyning. 

Især Ringkøbing – Skjern Kommune har været udfordret da der er flere landsbyer der opvarmes med 
naturgas. Her har kommunen bl.a. oprettet en hjemmeside med information til borgere, samt gjort 
det muligt at søge en pulje til at afholde borgermøder om udfordringerne. Med den potentielle 
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energi-krise, der er tæt knyttet til den globale politiske udvikling, er der øget fokus på at sikre 
energiforsyningen i begge kommuner. Derfor satses der på nationalt og kommunalt plan på at 
udvide den danske energiproduktion, især ved at udbygge den vedvarende energi, og her spiller de 
to kommuner en stor rolle. 

Vedvarende Energi 
Samlet set viser opgørelsen fra 2020 at Region Midtjylland nærmer sig målsætningen om, at 50 
procent af energiforbruget i 2025 skal komme fra vedvarende kilder. Opgørelsen, der baserer sig på 
forbruget i 2017 viser, at andelen pt er på 42,2 procent i regionen. I Ringkøbing-Skjern Kommune er 
det tilsvarende tal 65,6 procent. Kommunen er dermed kun overgået af Samsø på 84,7 pct og Lemvig 
Kommune på 68,8 pct grøn energi. 

Samme top-tre billede viser sig, når man kigger på udledningen af CO₂. Her udleder hver borger i 
Samsø 0,1 tons CO₂ om året, mens Lemvig Kommune ligger på en andenplads med 2,7 tons CO₂ lige 
foran Ringkøbing-Skjern Kommune på 2,8 tons CO₂ per indbygger per år.  

Energistyrelsen – Sparenergi.dk – Ringkøbing-Skjern 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Energistyrelsen – Sparenergi.dk – Lemvig kommune 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre udledning af CO₂ 
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Samlet set viser opgørelsen, at Region Midtjylland nærmer sig målsætningen om, at 50 procent af 
energiforbruget i 2025 skal komme fra vedvarende kilder. Opgørelsen, der baserer sig på forbruget i 
2017 viser, at andelen pt er på 42,2 procent i regionen. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det 
tilsvarende tal 65,6 procent. Kommunen er dermed kun overgået af Samsø på 84,7 pct og Lemvig 
Kommune på 68,8 pct grøn energi. 

Samme top-tre billede viser sig, når man kigger på udledningen af CO₂. Her udleder hver borger i 
Samsø 0,1 tons CO₂ om året, mens Lemvig Kommune ligger på en andenplads med 2,7 tons CO₂ lige 
foran Ringkøbing-Skjern Kommune på 2,8 tons CO₂ per indbygger per år. 

 

Natur. 
Som man kan se i tabellen herunder, fylder naturen meget i forhold til landsgennemsnittet. Både i 
forhold til landbrugsjord, men også i forhold til stort set alle naturtyper er man over 
landsgennemsnittet.  

 

Kilde: Statistikbanken.dk 

Naturen i de to kommuner enestående og varieret, og der er meget af det. Samlet set har de to 
kommuner et areal på ca. 2.000 km². Naturen er en meget vigtig del af identiteten og i begge 
kommuner er naturen en del af den fremtidig vision for branding. F.eks. Ringkøbing-Skjern 
Kommunes “Vision 2022”, som er kaldt "Naturens Rige". Visionen er at sikre fælles værdier af natur 
og kultur, og beskytte områderne for fremtiden.    

  

• Vesterhavet: Begge kommuner har kystlinje mod vest og det brusende hav. Vesterhavet er 
en del af Nordsøen, men i Danmark bruges betegnelsen Vesterhavet kun om den kystnære 
del af havet. Naturen i Vesterhavet er præget af højt til himlen, storslået landskab og ro og 
rå natur. Vesterhavet er desuden kendt for sin kraftige bølgegang, kolde temperaturer og 
høje vandstande. Det er også et vigtigt område for fiskeri og er hjemsted for en række 
forskellige arter af fisk og skaldyr. Vesterhavet har en unik kystlinje, med klipper, klitter og 
sandstrande. Det er et populært område for turisme, både for vandsportsentusiaster og dem 
der ønsker at nyde den naturskønne kystlinje. 

• Fjorde: 
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o Ringkøbing Fjord: Ringkøbing Fjord er en 30 kilometer lang og mellem 2-5 meter dyb 
fjord, som ligger i Ringkøbing, Skjern Kommune. Det er den største fjord i Vestjylland 
og er forholdsvis lavvandet. Ringkøbing Fjord afvander cirka 9 procent af Danmarks 
areal, blandt andet Skjern Å oplandet. Vandudskiftningen mellem Ringkøbing Fjord 
og Vesterhavet sker via en sluse i Hvide Sande. På baggrund heraf er fjorden efter 
vandrammedirektivet karakteriseret og udpeget som et stærkt modificeret 
vandområde.  

o Nissum Fjord: Nissum Fjord er en unik naturoplevelse i Vestjylland i Danmark. Det er 
et område med fjord og hav, klit og skov, og også hede. Naturpark Nissum Fjord 
giver mulighed for at opleve rigtigt dyreliv i området, som kan opleves på vandreture 
og cykelture. Fjorden er et sjældent og følsomt naturområde, som skal beskyttes, 
men samtidig er det et åbent landskab hvor alle er velkomne, når de bevæger sig 
med respekt for naturen og de specifikke regler for færdsel. Der er gode 
adgangsforhold til området og der tilbydes guidede vandreture og foldere til dem, 
der ønsker at vandre på egen hånd. 

o Limfjorden: Limfjorden er en del af havet, beliggende i Danmark, hvor det er blevet 
betragtet som en fjord siden vikingetiden. Limfjorden har i dag indløb fra både 
Nordsøen og Kattegat, og adskiller dermed Nørrejyske Ø fra det øvrige Jylland. 
Limfjorden er kendt for sin unikke historie, Limfjorden er også kendt for sine lækre 
skaldyr som østers og muslinger, som er kendt som en af verdens bedste østers.  

• Skjern Enge og Skjern Å: Skjern Å er en flod i Danmark, der er kendt for sit store vandflow og 
det liv, der følger med. Det transporterer op til 50.000 m3 vand i minuttet og afvander et 
areal på størrelse med Fyn. Det er Danmarks vandrigeste å og en tur ad Skjern Å giver 
mulighed for at opleve en ellers upåagtet natur, fuld af krogveje og overraskelser. Der er 
mange muligheder for at opleve åen, som fx gennem kanoture eller fisketure.  
Skjern Enge: Skjern Enge er et naturområde på 2200 hektar. Det består hovedsageligt af 
enge, vådområder, søer og Skjern Å. Skjern Enge er den vestligste del af Skjern Å-dalen og 
Danmarks eneste floddelta. Der er 26 parkeringspladser med flotte udsigter og 
borde/bænke, der giver nem adgang til området. Der er også vandreture tilgængelige i 
området, såsom Skjern Enge Gul rute, som går rundt om Vester Enge og krydser Kalvholm, 
hvor Skjern Å krydses med to trækfærger. Turen giver et godt overblik over ådalens delta og 
et fint indtryk af naturen lige før Skjern Ås udløb i Ringkøbing Fjord. Der er også naturcentre, 
Skjern Å og Skjern Enge, med spændende udstillinger om planter, dyr, fugle og om åens og 
engenes betydning for menneskene.  

• Klosterheden Plantage: Klosterheden Plantage er Danmarks tredjestørste skovområde, 
beliggende mellem byerne Struer og Lemvig. Det er hjemsted for vilde bævere, kronvildt og 
sjældne planter. Derudover finder man en flyveplads fra 2. Verdenskrig i vestkanten af 
skoven. Der er mulighed for at tage en mountainbiketur på en af de 10 bedste ruter i 
Danmark, som er markeret med blå og rød farve og tager mellem 2,5 og 4 timer at køre 
igennem. 

Beskyttet natur: Mange naturområder er forsvundet i løbet af de sidste 50 år, hvilket også medfører 
tab af vilde dyr og planter. Folketinget besluttede i 1972 at beskytte bestemte naturtyper og i 1992 
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blev disse bestemmelser udvidet med Naturbeskyttelsesloven, som beskytter søer, moser, ferske 
enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Beskyttelsen af disse naturtyper gælder overalt i 
Danmark. Naturbeskyttelse kan også ske gennem fredninger og Natura 2000-områder, et EU-
netværk af beskyttede naturområder, der bevarer og beskytter sjældne, truede eller karakteristiske 
naturtyper og dyre- og plantearter. 

De største og vigtigste naturområder er beskyttet af fredninger eller udlagt som Natura 2000-
områder og statsskov. I kommunerne findes en række forskellige habitatområder. Disse omfatter 
både kystområder, heder, skove, moser og søer. 
Kystområderne i kommunerne er kendetegnet ved deres sandede strande og klitter, samt deres rige 
plante- og dyreliv. Her finder man bl.a. forskellige arter af hedeplanter og havfugle. 
Hederne i kommunerne er også vigtige habitatområder. De er hjemsted for en række arter af planter 
og dyr, herunder forskellige insekter og fårekyllinger. 
Skove i kommunerne er også vigtige habitatområder, da de er hjemsted for en række forskellige 
arter af træer og buske, samt mange forskellige dyr som fx rådyr, egern og skovfugle. 
Moser og søer i kommunerne er også vigtige habitatområder. De er hjemsted for en række arter af 
planter og dyr, herunder forskellige slags ferskvandsfisk og vandfugle. Det er vigtigt at beskytte og 
bevare disse habitatområder, da de er vigtige for mange arter af planter og dyr, og også er vigtige for 
menneskene i området. 

Geopark Vestjylland:  er en UNESCO Global Geopark, der dækker Lemvig, Holstebro og Struer 
kommuner. Det er et område med unik geologi og geologiske steder, der er værd at besøge. Lemvig 
kommune er en del af denne geopark og har mange spændende geologiske sites og vandreruter at 
tilbyde besøgende. 

Benyttelse af naturen: Naturområderne benyttes til rekreation, oplevelser og motion/sport. Der er 
muligheder for alle typer vandsport, orienteringsløb, mountainbike, vandreture og mange andre 
aktiviteter. F.eks. ses der en stigning på 49% fra 2017 - 2021 i antal personbookninger af lejrpladser 
for Jylland og øer hos Naturstyrelsen. Naturen i kommunerne er vigtig for markedsføringen og 
fortællingen af området, det gælder livskvaliteten for borgerne, alsidige fritids-, motions- og 
idrætstilbud, og erhvervsaktiviteter, herunder turisme. Især vandre og lystfiskerturisme er i 
fremmarch hos de to kommuner.  

Antal person bookinger af lejrpladser for landsdele: 

 

 

 

 

Kilde: Naturstyrelsen 
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Særlige miljømæssige forhold.  
Klima- og miljøproblemer er en fundamental faktor for sikkerhed og udvikling overalt, herunder også 
i landdistrikterne. Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner, ligesom resten af Danmark, står over for 
øgede trusler fra en ændret klima- og miljøsituation. Mange af de nye klimaudfordringer er relateret 
til vand. Her er fokuseres der på tre faktorer havvandsstigninger, øget nedbørs mænger det skal ses i 
forhold til grundvandsspejlet. Lemvig Kommune har med deres etablering af Klimatorium, sat sig i 
front, på national og international niveau, i forhold til viden og udvikling af løsninger.     
 
Havvandstandsstigninger og oversvømmelser.  
De globale havvandstandsstigninger kan også mærkes i Danmark. Prognoser fra IPCC viser, at 
vandstanden omkring Danmark forventes at stige mellem 0,1-0,6 meter i det mest optimistiske 
scenarie og mellem 0,3-0,9 meter i det højeste scenarie, i løbet af dette århundrede (1981-2100) 
(klimatilpasning.dk). Som en del af den nationale risikovurdering er risikoen for oversvømmelser på 
grund af havvandstandsstigninger blevet vurderet i et 100x100m gitter langs hele Danmarks 
kyststrækning. Risikovurderingen tager hensyn til både oversvømmelsesfaren og landområdernes 
sårbarhed overfor oversvømmelse. For eksempel vil et bebygget område være mere sårbart overfor 
oversvømmelse end et tilsvarende område i åbent land uden bebyggelse. 
 
Den primære strækning er afgrænset mod vest af Vesterhavet og mod øst af Ringkøbing Fjord og 
Nissum Fjord. Lemvig og Thisted Kommuner adskilles af Thyborøn Kanal, der giver adgang til 
Limfjorden. Den primære strækning har lokale områder med morænekyst, men består primært af 
sandede kyster, der er i høj risiko for erosion. Erosionsrisikoen er den største udfordring på denne 
strækning. Storme fra vest er dominerende og forekommer i sammenfald med høj vandstand, 
hvilket øger risikoen for erosion og oversvømmelser. Staten og kommunerne har siden begyndelsen 
af 1980'erne taget et særligt ansvar for beskyttelse af kysterne på den centrale del af vestkysten på 
grund af den høje erosion- og oversvømmelsesrisiko. 
 
 
Øget nedbør, vandløb og øget grundvandsspejl.  
Klimaforandringerne påvirker også nedbørsmønstrene, hvilket kan resultere i øget forekomst af 
intense nedbørsbegivenheder og hyppigere perioder med unormalt tørre eller våde vejrforhold. 
Dette kan øge risikoen for oversvømmelser fra vandløb.  
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(Billedet viser Timenedbøren for en 10 års hændelse er 29 
mm i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 2011-2040 
RCP 8.5 ifølge Klimaatlas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ringkøbing Skjern kommune og Lemvig kommune er begge i fare for oversvømmelser, hvis der 
kommer øget nedbør. Områder omkring Skjern Å, Velling og Stadil mod syd til Kloster i Ringkøbing 
Skjern kommune, samt områder omkring Nees Hede i Lemvig kommune er særligt udsatte. Dette 
skyldes, at vandløbene i disse områder ikke er i stand til at håndtere den øgede mængde vand, som 
kan resultere i oversvømmelser. 
 
 
PFAS ved Vestkysten 
PFAS (Per- og polyfluorerede alkylstoffer) er en gruppe af kemikalier, der bruges i en række 
industrielle og kommercielle produkter, herunder imprægnering af tøj, skind, papir, tekstiler og 
elektronik, samt i brandbekæmpelsesmidler og andre kemiske formuleringer. De er også kendt som 
"evighedskemikalier" pga. deres evne til at opholde sig i miljøet og biologiske væv i lang tid. Der er 
bekymring omkring PFAS pga. deres negative sundhedseffekter og det er vigtigt at begrænse 
eksponeringen. Der er fundet høje koncentrationer af PFAS i prøver fra en 32 km lang strækning 
mellem Bøvling Klit og Harboøre Tange.  
En rapport fra NIRAS antyder, at det måske ikke er et lokalt problem for Lemvig, men snarere et 
problem, der kan påvirke store dele af kysten. Projektlederen for undersøgelsen mener, at 
forureningen kan komme fra flere europæiske lande. Miljøstyrelsen har nu igangsat en national 
undersøgelse, der kan påvirke kysten i både Lemvig og Ringkøbing – Skjern Kommune i den 
kommende periode. 
 

Erhvervsstruktur – små, store virksomheder, iværksættere, arbejdspladser. 
Erhvervslivet i området er domineret af en stor mængde små og mellemstore virksomheder, samt få 
store virksomheder. Begge dele har en vigtig rolle i områdets økonomi. Over tid har erhvervslivet 
været stærkt påvirket af de store ændringer, der er sket i landbrug og fiskeri, som har haft 
indflydelse både på erhvervsudviklingen og bosætningen. 

Ringkøbing-Skjern Kommune er afhængig af landbrug, vindmølleindustri og turisme for 
beskæftigelsen. Vestas Wind Systems A/S er den største private arbejdsplads, mens der også er en 
stor gruppe mellemstore virksomheder, hovedsageligt inden for industri og engroshandel, der 
tilsammen udgør den største del af den private beskæftigelse. Ringkøbing-Skjern Kommune har en 
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høj andel af beskæftigelsen inden for primære erhverv, 7,0%, hvor landbruget er den vigtigste kilde. 
Kommunen har det største landbrugsareal og den største kornproduktion i landet, med byg og 
hvede som de vigtigste afgrøder. Derudover er der en stor produktion af svin, kødkvæg og 
malkekvæg. Fiskeriet i Hvide Sande er også vigtigt for kommunen, som er Danmarks femtestørste 
fiskerihavn. Landbruget og fiskeriet har også stor indflydelse på kommunens øvrige erhvervsliv, 
såsom skibsværft, maskin- og fødevareindustri og engrosvirksomheder. 
Kommunen rummer desuden en række mellemstore virksomheder, især inden for jern-, metal- og 
maskinindustrien samt fødevareindustrien. VM Tarm A/S producerer rustfrie tankvogne, mens KP 
Komponenter A/S er en underleverandør til metalindustrien. Gåsdal Bygningsindustri A/S fremstiller 
elektriske fordelings- og kontrolapparater. Arla Foods har flere afdelinger i området, herunder Nr. 
Vium Mejeri, som er et af landets største ostemejerier, og Troldhede Mejeri. Derudover har Arla 
Foods Ingredients to store produktionsafdelinger i området, Danmark Protein og ARINCO, som 
fremstiller proteinpulver, primært til eksport. Arla har opført et nyt innovationscenter i Nørre Vium, 
som er taget i brug i 2021. 
 
Ligesom Ringkøbing-Skjern Kommune, er erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 
domineret af fiskeri, landbrug og industri. Lemvig Kommune har en høj andel af beskæftigelsen i 
primære erhverv, 10,4%, hvoraf fiskeriet i Thyborøn Havn er en af de vigtigste kilder. Derudover har 
kommunen en stor landbrugssektor, især med animalske landbrug. Inden for industrien er Lemvig 
Kommune også stærkt repræsenteret med en andel på 20,7%, hvor FMC Rønland står for ca. en 
fjerdedel af beskæftigelsen. De fleste industrivirksomheder er mindre og mellemstore 
produktionsvirksomheder, hvoraf en stor del er inden for jern- og metalindustrien.  
 
Produktionsvirksomheder spiller en central rolle i at fremme vækst i kommunerne, samtidig med at 
det skaber udvikling og grobund erhvervsuddannelserne. Deres tilstedeværelse sikrer grobund for 
den økonomiske vækst, mens udenlandske arbejdere som virksomhederne tiltrækker, er med til at 
opretholde produktionen og skabe tilflytning til lokalområderne. 
 
Fald i arbejdssteder: 
Tabellen viser, at der har været et fald i antallet af arbejdssteder i Lemvig kommune fra 2012 til 
2021. Det svarer til et fald på 10%. Samtidig viser tabellen, at der også har været et fald i antallet af 
arbejdssteder i Ringkøbing-Skjern kommune, svarende til 6%. Det kan være tegn på en generel trend 
i erhvervslivet i de to områder.  
 
 
Tal fra DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK 
Arbejdssteder efter branche (DB07 10-grp.), område, arbejdsstedsstørrelse og tid   
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2021 

Lemvig 1 job 556 523 500 497 540 503 508 520 537 506  
2-4 jobs 379 367 362 359 325 318 319 312 316 305  
5-9 jobs 223 223 228 221 223 220 223 205 190 188  
10-19 jobs 134 134 133 130 133 130 119 126 129 133  
20-49 jobs 71 69 69 73 73 77 78 76 76 86  
50-99 jobs 18 20 23 20 22 22 23 27 23 22 
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100 jobs 
og 
derover 

6 6 8 7 6 8 8 6 5 5 

Ringkøbin
g-Skjern 

1 job 154
5 

1533 1465 1386 1422 1398 1411 1428 1412 1424 

 
2-4 jobs 961 948 934 928 925 889 880 857 862 850  
5-9 jobs 510 496 499 497 495 530 533 499 500 509  
10-19 jobs 337 340 338 333 299 298 312 331 310 309  
20-49 jobs 215 231 214 218 224 241 227 232 223 234  
50-99 jobs 77 66 74 80 90 75 87 77 77 80  
100 jobs 
og 
derover 

36 33 35 35 34 41 37 38 39 43 

 
Tal fra Erhvervshus Midtjylland viser, at landkommuner i Midt- og Vestjylland generelt klarer sig 
godt. Kun 1 ud af 4 landkommuner har oplevet negativ vækst, mens Ringkøbing-Skjern Kommune 
har oplevet den største 
nettofraflytning i antal 
virksomheder. Fraflytningen af små 
virksomheder er særligt 
problematisk for lokalsamfundet, da 
de ofte er drevet ud fra lokale 
værdier og prioriteringer. Det er ikke 
kun et problem i kroner og øre, men 
også har stor betydning for 
lokalsamfundet som et 
samlingspunkt. Analysen viser, at 
små virksomheder især bidrager 
positivt til lokalsamfundet i 
landkommuner. 
Det er bekymrende, at antallet af 
arbejdspladser er faldet i Lemvig og 
Ringkøbing-Skjern kommuner. 
Bestyrelsen for LAG Lemvig, 
Ringkøbing-Skjern bør derfor sætte 
fokus på, hvordan man kan øge 
antallet af arbejdspladser i området 
i den kommende programperiode. 
 
 
 

                  Kilde: https://smvdanmark.dk/ 
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Pendling 
Pendling i Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner er moderate, med en del af arbejdskraften 
pendling til og fra nabokommunerne. I Lemvig kommune pendlede 26,8% af de beskæftigede i 2016 
til arbejde i andre kommuner, primært Holstebro og Struer kommuner. Omvendt kom 21,6% af de 
beskæftigede på arbejdspladser i Lemvig fra andre kommuner. I Ringkøbing-Skjern kommune 
pendlede 22,2% af de beskæftigede i 2017 til arbejde i andre kommuner, flest til Herning kommune. 
Omvendt kom 25,5% af de beskæftigede på arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern fra andre kommuner, 
flest fra Herning og Holstebro. 

 
 
 
 
 
Nye potentialer i kommunerne:  
LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern har været med til at være ”fødselshjælper” til nye erhvervsrettede 
initiativer. Dette har haft fokus på iværksætteri, kultur og turismeoplevelser.  
1.Turisme: Det giver rigtig god mening (set i forhold Miljø- og Fødevareministeriet 
Landbrugsstyrelsens analyse) at hjælpe med at udvikle turisme og kulturoplevelser. Danskerne har 
årligt et forbrug på 29 mia. kr. til friluftsaktiviteter (Vandmiljø & Friluftsliv, 2020). Herudover 
anvendes ca. 2,7 mia. kr. på overnatninger og 1,75 milliarder kr. på restaurantbesøg (Horesta, 2015). 
Hertil kommer forbruget fra udenlandske turister, hvor flere friluftssegmenter er i vækst. F.eks. 
mountainbike, landevejscykling, forskellige former for vandsport samt jagt og fiskeri. Der vurderes at 
være et stort og voksende marked for at tiltrække udenlandske gæster til Danmark på aktive ferier, 
hvor landdistrikterne vil have en fordel, fordi man netop har naturen, det stedbundne, lige uden for 
døren. Som eksempel er der i Tyskland 40 mio. tyske vandrere, hvoraf 23,2 mio. tyskere vandrer i 
udlandet i deres ferier. Disse tal siger noget om potentialet ved at tiltrække disse outdoor-
målgrupper til de danske landdistrikter.  
Friluftsturismen kan også inkludere agro-turisme, eller ”Bondegårdsturisme”, hvor turister i en kort 
periode flytter ind på en gård og deltager i det daglige landbrugsliv. 
2.Coworking-miljøer i landdistrikterne: Antallet af højtuddannede og videnstunge ”løsarbejdere” 
stiger i Danmark, og i de store byer er der det seneste årti etableret en lang række fællesskaber for 
den type beskæftigelse. Efterhånden som infrastrukturen i Danmark er blevet forbedret – både den 
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fysiske og den digitale - har områder uden for de store byer også muligheder for at tiltrække 
videnstunge miljøer af konsulenter, rådgivere og ”frie agenter” af forskellig art. Det sker allerede, og 
miljøer i Svendborg og Klitmøller er eksempler på, at sådanne co-workingmiljøer kan være nye 
drivere for lokal erhvervsudvikling i danske landdistrikter. I Lemvig Kommune og Ringkøbing-Skjern 
Kommune har man cowork-miljøer i b.la. Lemvig, Ringkøbing, Hvidesande og Fjaltring. Et studie fra 
Center for Landdistriktsforskning viser netop, at co-working indeholder et udviklingsstrategisk 
potentiale for danske landdistrikter. Dette er knyttet til vidtrækkende forandringer på 
arbejdsmarkedet, som gør, at arbejdslivet for en voksende gruppe af arbejdstagere bliver mere 
mobilt, fleksibelt og translokalt. Sidstnævnte betyder at arbejdslivet fungerer på tværs af flere 
geografiske lokaliteter, som ofte rækker på tværs af grænserne mellem by og land (Center for 
Landdistriktsforskning, 2017). Landdistrikterne kan drage fordel af denne udvikling ved at skabe de 
rammer, som mobile, fleksible og translokale arbejdsliv kan udspille sig i.  
3.Den grønne omstilling: Mere om dette under pkt. om ”Bæredygtig udvikling og grøn omstilling.” 
Der er gang i mange spændende projekter i kommunerne, og den grønne omstilling rummer store 
erhvervsmæssige muligheder i fremtiden for de to kommuner. Den nuværende investering i 
vedvarende energi og grønne teknologier, kan skabe nye jobmuligheder og øge kommunernes 
økonomiske vækst. Kommunerne kan også tage en førerposition i kampen mod klimaændringerne 
ved at blive CO2-neutrale og være en attraktiv destination for bæredygtige virksomheder. I alt kan 
den grønne omstilling give kommunerne en konkurrencefordel og øge deres langsigtede 
bæredygtighed. 
 
Hvem bor i området? 
 
Tabellen herunder viser, at befolkningstilvæksten i Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner er 
negativ over de sidste 10 år. Lemvig kommune har haft en befolkningstilbagegang i gennemsnit 181 
personer pr. år, mens Ringkøbing-Skjern kommune har haft en tilbagegang i gennemsnit 122 
personer pr. år. Dette er i modsætning til mange af de andre kommuner i Region Midtjylland, som 
har haft en positiv befolkningstilvækst. 
Ringkøbing – Skjern oplever en negativ nettotilflytning, hvor flere borgere flytter fra kommunen end 
der flytter til. Tilflytningen har været stigende siden 2009, med undtagelse af 2013, men har siden 
2018 været på niveau med 2008. Værst står det dog til hos Lemvig Kommune, som set over 10 år var 
mistet 1811 borgere, svarende til 9 procent.  Sammenligner man med de andre kommuner i Region 
Midtjylland er det kun Skive Kommune, der har oplevet et større negativ fald i antal borgere end 
Lemvig Kommune. 
(Tal fra Statistikbanken.dk ) 
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Samlet antal borgere i de to kommuner fra 2012 – 2022 (tal fra Statistikbanken.dk) 

 
 
Mistet antal borgere i perioden 2012 – 2022 (tal fra Statistikbanken.dk)  

Samlet 
antal 

Procentvis 
fald  

Lemvig 1811 9% 
Ringkøbing-
Skjern 

1225 2% 

 
Befolkningstæthed: 
Lemvig kommune er på 508 km2, og befolkningstætheden er dermed på 38,1 indb./km2. Ringkøbing 
– Skjern Kommune er Danmarks største kommune mål på areal med 1470 km2. Det giver en 
befolkningstæthed på 38,3. Befolkningstætheden i Danmark som helhed er 138 indbyggere/km2.  
Herved må det konstateres at de to kommuner er tyndt befolket.  
 
 
Alderssammensætning: 
Selv om Ringkøbing-Skjern Kommune også har et fald i antal borgere, er det jo ikke i samme omfang 
som Lemvig Kommune. Lemvig Kommune forventer at opleve store ændringer i befolkningen i de 
kommende år. Der vil være færre børn i alderen 6-16 år, hvilket vil resultere i stigende 
enhedsomkostninger på undervisningsområdet. Der vil også være færre i den erhvervsaktive alder, 
hvilket kan føre til økonomiske udfordringer for kommunen. Samtidig forventer man at se en 
væsentlig stigning i antallet af ældre over 65 år, hvilket kan resultere i store merudgifter og et 
begrænset finansielt tilskud fra udligningssystemet. Kommunerne vil have brug for at tage disse 
ændringer i betragtning og træffe foranstaltninger for at håndtere de økonomiske og demografiske 
udfordringer, der følger med. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gen. 
Tilvækst 
over 10 år

Tilvækst i alt 
set over 10 år

Favrskov 47146 47051 47339 47541 47884 48194 48281 48404 48294 48746 49218 207,2 2072
Hedensted 45877 45791 46008 46243 46466 46646 46689 46685 46690 47047 47536 165,9 1659
Horsens 84247 85410 86377 87501 88692 89629 90279 91296 91764 93905 96188 1194,1 11941
Norddjurs 38092 37918 37933 38163 38151 38180 37806 37360 36906 37022 37081 -101,1 -1011
Odder 21844 21799 21838 22078 22255 22595 22624 22854 22917 23206 23578 173,4 1734
Randers 95919 96171 96757 97225 97864 98185 97910 97886 98026 98776 99869 395 3950
Samsø 3836 3774 3735 3733 3729 3729 3709 3665 3666 3707 3783 -5,3 -53
Silkeborg 89281 89514 89860 90381 91066 91853 92786 93782 94892 96779 99131 985 9850
Skanderborg 57999 58137 58586 59338 60164 60996 61720 62479 63144 63977 65048 704,9 7049
Syddjurs 41874 41769 41657 41950 41985 42392 42700 42976 43231 43629 44190 231,6 2316
Aarhus 318757 323644 326676 330563 335728 340376 345755 349977 353445 355458 361141 4238,4 42384
Herning 86545 86778 86793 87382 88410 88727 88886 89085 89240 89196 89931 338,6 3386
Holstebro 57203 57239 57422 57562 58008 58373 58457 58566 58617 58513 58979 177,6 1776
Ikast-Brande 40517 40563 40616 40812 41045 41290 41395 41506 41376 41878 42540 202,3 2023
Lemvig 21194 20920 20630 20475 20249 20133 20015 19748 19594 19369 19383 -181,1 -1811
Ringkøbing-Skjern 57552 57127 56962 57094 56968 57012 56942 56622 56157 56195 56327 -122,5 -1225
Skive 47278 46985 46655 46492 46577 46557 46265 45924 45499 45097 45259 -201,9 -2019
Struer 21889 21591 21412 21400 21384 21238 21170 21014 20869 20795 20855 -103,4 -1034
Viborg 94173 94423 94994 95710 96272 96880 97181 97084 96539 96826 97575 340,2 3402
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Antal 2022 borger fordelt på alder i de to kommuner. (tal fra Statistikbanken.dk) 

 Lemvig 
Kommune 

Ringkøbing - Skjern 

0-9 år 1684 5759 
10-19 år 2201 7303 
20-29 år 1645 5287 
30-39 år 1842 5879 
40-49 år 2079 6754 
50-59 år 2986 8041 
60-69 år 3026 7530 
70-79 år 2518 6306 
80-89 år 1197 2935 
90-99 år 199 522 
100-109 år 6 11 
110 år + 0 0 

 
Fremskrivning på de to kommuner  
Når man kigger på fremskrivningerne, kan man se en ubalance mellem aldersgrupperne, hvor der er 
flere ikke-arbejdsdygtige i forhold til arbejdsdygtige - det udgør en trussel for kommunernes 
økonomi.  
Lemvig Kommune står overfor økonomiske udfordringer, da indtægterne kan øges ved at hæve 
skatteprocenten eller ved at ændre flyttemønstret. Der er gennemført besparelser siden 2011, men 
kommunen er nødt til at skære ned på serviceniveauet. De kommende år vil kræve strukturelle 
ændringer på skole- og daginstitutionsområdet, samt på ældre- og handicapområdet. Der vil være 
færre 6-16 årige borgere, færre 17-64 årige i arbejde og væsentlig flere ældre over 65 år, hvilket vil 
resultere i stigende enhedsomkostninger og øget ubalance i kommunens økonomi. 
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Fremskrivning Ringkøbing – Skjern (tal fra Statistikbanken.dk)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremskrivning Lemvig (tal fra Statistikbanken.dk) 
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Urbanisering: 
Tabellen herunder viser befolkningstal for forskellige byer og landsbyer i både Lemvig og Ringkøbing-
Skjern kommuner. Det kan ses, at flere af disse steder har mistet borgere fra år til år, og at dette ofte 
er forbundet med et fald i antallet af arbejdspladser. For eksempel har Hvidesande og Thyborøn 
mistet mange arbejdspladser i fiskerierhvervet, hvilket kan forklare den store nedgang i 
befolkningstallet. Derudover kan man se en generel trend for fald i befolkningen i landdistrikterne og 
landsbyerne med under 200 indbyggere. 
En generel trend for fald i befolkningen i landdistrikterne og landsbyerne med under 200 indbyggere 
skyldes flere faktorer. En af de største årsager er den øgede urbanisering, hvor flere og flere 
mennesker flytter fra landdistrikterne til byerne for at søge arbejde og bedre levevilkår. 
Desuden kan faldet i befolkningen i landdistrikterne også skyldes mangel på offentlige serviceydelser 
og faciliteter, såsom skoler, læge, og butikker. Det kan gøre det svært for familier at bosætte sig i 
disse områder og kan også tvinge dem til at flytte til byerne for at få adgang til disse tjenester. 
Endelig kan faldet i befolkningen også skyldes demografiske ændringer, såsom ældre befolkning og 
færre børn, hvilket kan føre til en nedgang i befolkningen i disse områder. 

 
 (tal fra Statistikbanken.dk) 

Byer/landsbyer i Lemvig 
Kommune 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fald/vækst i gens. 
antal borgere pr. år

665-10806 Nørre Nissum 1040 1000 966 992 1014 981 -10
665-11032 Lemvig 6936 6978 6959 6895 6852 6816 -20
665-11052 Harboøre 1489 1484 1454 1443 1431 1414 -12,5
665-11068 Klinkby 486 481 483 470 467 452 -5,7
665-11087 Thyborøn 2069 2035 2007 1965 1936 1890 -29,8
665-11103 Lomborg 329 346 344 336 339 333 0,7
665-11104 Bøvlingbjerg 534 522 526 494 500 479 -9,2
665-11119 Bækmarksbro 507 515 517 502 519 518 2
665-11253 Ramme 410 383 406 405 407 407 -0,5
665-99999 Landdistrikter + 
Landsbyer under 200 indb. 6259 6366 6315 6198 6127 6094 -27,5

Byer/landsbyer i Ringkøbing 
- Skjern kommune 2017 2018 2019 2020 2021 2022
760-10991 Skjern 7876 7866 7823 7843 7850 7862 -2,3
760-10992 Lønborg 240 236 234 234 241 249 1,5
760-11004 Hvide Sande 3045 3016 2968 2932 2876 2874 -28,5
760-11020 Hemmet 326 334 330 328 327 334 1,3
760-11027 Fjelstervang 482 455 443 427 433 435 -7,8
760-11028 Grønbjerg 377 367 384 369 369 358 -3,2
760-11029 Spjald 1279 1330 1356 1344 1353 1351 12,0
760-11067 Lyne 230 241 252 248 239 250 3,3
760-11102 Tarm 3980 4044 4040 3991 4016 4010 5,0
760-11136 Højmark 275 270 263 269 282 274 -0,2
760-11137 Lem 1382 1379 1342 1324 1322 1296 -14,3
760-11164 Ringkøbing 9985 9966 9958 9923 9889 9894 -15,2
760-11172 Videbæk 4241 4236 4273 4309 4231 4242 0,2
760-11174 Astrup 263 276 277 268 275 273 1,7
760-11178 Herborg 277 276 262 265 257 274 -0,5
760-11180 Rækker Mølle 351 344 346 348 360 352 0,2
760-11217 Velling 271 269 273 260 264 259 -2,0
760-11219 Hoven 204 218 238 224 224 219 2,5
760-11220 Borris 859 848 851 871 855 860 0,2
760-11227 Troldhede 649 651 630 621 631 647 -0,3
760-11243 Hee 523 516 509 517 521 495 -4,7
760-11244 Tim 893 901 908 882 876 857 -6,0
760-11245 Kloster 619 616 599 611 604 606 -2,2
760-11246 No 258 265 270 264 252 251 -1,2
760-11249 Ådum 223 230 234 231 216 235 2,0
760-11273 Stauning 345 370 363 387 356 364 3,2
760-17175 Ølstrup 279 269 273 267 280 301 3,7
760-18739 Vorgod-Barde 1019 1024 1041 1028 1026 1011 -1,3
760-99999 Landdistrikter + 
Landsbyer under 200 indb. 16227 16135 16123 15943 15680 15707 -86,7
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Antal borgere der bor i by, landsby og landdistrikt 
Tabellen viser en sammenligning af befolkningsfordelingen i Ringkøbing-Skjern og Lemvig 
kommuner. Det kan ses, at i Ringkøbing-Skjern Kommune er 51% af befolkningen i områder med 
2.000-9.999 indbyggere, mens kun 35% af befolkningen i Lemvig er i samme områder. Derudover er 
21% af Ringkøbing-Skjerns befolkning i områder med 200-1999 indbyggere, mens det kun er 33% i 
Lemvig. Til sidst kan man se, at 28% af Ringkøbing-Skjerns befolkning er i landdistrikterne, mens det 
kun er 31% i Lemvig. 
 

 
 

 

 

Bosætningsindsats 

Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner har begge udfordringer i forhold til bosætning. Dog bør det 
nævnes at de to kommuner været gode til at tage imod ukrainske flygtninge. De to kommuner har 
vist, at en åben og imødekommende tilgang til integration af flygtninge kan føre til en positiv 
udvikling for både flygtningene og lokalsamfundene. Det kan også ses på tallene fra at man har taget 
en stor andel af flygtninge.   

Ringkøbing-Skjern kommune har arbejdet målrettet med problemet og synes at have haft succes 
med deres indsats. I forhold til deres nyeste bosætningsstrategi vil man ud over at profilere sig 
gennem hjemmeside, filmprojekter og events, arbejde målrettet inden for områderne:  

• Klub Eksilvestjyder 
o Klub Eksilvestjyder undersøger mulighederne for nye aktiviteter for at øge 

tilslutningen og holde kontakten unge der er flyttet ud af kommunen.  
• InWestjylland - Klubben for 20-35-årige i Naturens Rige 

o Skabe fællesskab og netværk plus gøre de unge til stolte ambassadører for 
kommunen. 

• Velkomst til tilflyttere 
o Man vil afholde tematiserede arrangementer for tilflyttere for at skabe nye netværk 

og fællesskab. 
• Bedste-bank 

o Man vil i samarbejde med Frivillig Vest undersøge mulighederne for at oprette en 
databank med ældre borgere, som ønsker at være bonusbedsteforældre. 

RKSK
Antal 
borgere Procent Lemvig

Antal 
borgere Procent

2.000-9.999 
indbyggere 28882 51%

2.000-9.999 
indbyggere 6816 35%

200-1999 
indbyggere 11551 21%

200-1999 
indbyggere 6474 33%

Landdistrikter 15707 28% Landdistrikter 6094 31%
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• Større kendskab til job- og karrieremuligheder 
o Større synlighed på job- og karrieremuligheder 

• Samarbejde for at få flere til at arbejde og bo i kommunen 
o Man vil samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og KUBE-samarbejdet for at 

formidle information om rekrutteringsmulighederne til virksomhederne ved hjælp 
af medlemmerne af Klub Eksilvestjyder og potentielle tyske tilflyttere. 

• Virksomheder som ambassadører. 
• Tiltrækning af sundhedsfagligt personale 

o Eksempelvis tiltrækning af tyskere med en sundhedsfaglig baggrund og danske 
medicinstuderende med henblik på at kunne tiltrække praktiserende læger i 
fremtiden. 

• Tyske tilflyttere 
o Man vil fortsætte den målrettede indsats for at få flere tyskere til at arbejde og 

bosætte sig i kommunen. 
• International arbejdskraft og bosætning 

o Man arbejder på at finde en model for tilflytterguider for den internationale 
arbejdskraft, der kommer fra Rumænien, Ukraine og Polen. De har tradition for at få 
job og komme hertil via egne netværk, og det handler derfor mere om, hvordan vi 
kan få dem, der allerede arbejder her, til at bosætte sig permanent med familien. 

Fra 2023 indleder Lemvig Kommune også en målrettet indsats for at tackle bosætningsudfordringen. 
Ifølge den nyeste bosætningsstrategi vil man Lemvig Kommune ønsker at øge kendskabet til 
kommunen og forbedre dens omdømme ved at bruge strategiske satsninger som UNESCO Geopark 
Vestjylland, Vestkyst-profilen for turisme og Klimatorium - Danmarks internationale klimacenter. 
SoMe og andre kanaler anvendes til at sprede positive historier om livet i Lemvig Kommune.  

Derudover arbejdes der tæt sammen med landsbyer og lokalråd for at udbrede gode historier til 
målgrupper, der har en særlig tilknytning til området. En systematisk opfølgning på flyttemotiverne 
hos både tilflyttere og fraflyttere er vigtigt, og der vil være en bosætningskonsulent ansvarlig for at 
indhente data og følge op på indsatserne. I Lemvig Kommunes indsats for bosætning er der også 
fokus på grupper med tilknytning til kommunen, herunder unge som flytter væk, turister og 
feriehusejere, som har bopæl i andre kommuner. 

Der vil desuden være fokus på at styrke dialogen og samarbejdet med landsbyerne og lokalrådene, 
samt at sikre et tilstrækkeligt boligudbud. Der er nettotilflytning i aldersgruppen 25-40 år i Lemvig 
Kommune og derfor skal der være fokus på modtagelse og fastholdelse af nye borgere, herunder 
velkomstbreve, velkomstpakker og ambassadører. Årlige tilflytterarrangementer er også en del af 
strategien. 

 

Kulturelle forhold – beskrivelse af særlige kendetegn for området. 
Kulturelle forhold: 

Kommunerne arbejder på mange måde med kulturen, både for borgene der bor i kommunerne, men 
også dem der kommer på besøg.  
Ringkøbing-Skjern Kommune og Destination Vesterhavet har fokus på at udvikle turismen baseret på 
eksisterende kulturelle miljøer for at fremme den unikke lokale kultur. Formålet er at skabe positive 
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oplevelser for turisterne og samtidig styrke lokalsamfundene. Der lægges vægt på løbende at 
undersøge kulturens indflydelse på kommunens tiltrækningskraft for at identificere synergier og 
planlægge fremtidige initiativer. Der etableres et stærkt samarbejde mellem fødevareproducenter 
og restauranter for at sikre at fortællingen om lokale vestjyske fødevarer og måltider når både 
danske og tyske turister. Destination Vesterhavet understøtter dette ved at markedsføre og 
gennemføre aktiviteter, der øger kendskabet og interessen for lokale råvarer og kulinariske 
oplevelser, og skaber vækst i de involverede virksomheder. 

Lemvig Kommune har fokus på fællesskaber og deltagelse i forenings- og kulturliv som væsentligt for 
den enkelte og samfundet. Forenings- og kulturlivet skaber samhørighed, sammenhold og 
sammenhængskraft. Fritids- og kulturområdet spiller en vigtig rolle i forhold til et sundt og godt liv, 
lokal vækst, børns læring og skabelsen af en lokal og stedspecifik identitet. Strategien for fritid og 
kultur har fire områder med fokus: foreninger og institutioner, faciliteter, samarbejde og kulturarv. 
Der er fokus på at sikre et bredt og varieret udbud af aktive foreninger og institutioner, samarbejde 
og udvikling af tilbud, fremtidssikring af faciliteter og kulturinstitutioner, og bevarelse af kulturarven. 

I Region Midtjylland er kultur en vigtig faktor for at binde regionen sammen. Kulturhovedstadsåret i 
Aarhus i 2017 satte fokus på kultur i landdistrikterne og skabte et momentum for, at regionen kan 
manifestere sig som en kulturel foregangsregion. Der arbejdes nu for at få kulturen til at leve i hele 
regionen gennem både fyrtårne og lokale fællesskaber. Dette skal give lokalområderne 
kulturoplevelser, der ikke ellers er mulige, og bidrage til at mindske social ulighed og aktivere lokale 
fællesskaber. Kulturen kan også hjælpe med at brande Region Midtjylland samt de to kommuner og 
tiltrække international opmærksomhed og skaffe regionale kulturaktører lettere adgang til 
europæiske partnerskaber og netværk. 

Regionen har en fokus på at styrke og understøtte de forskellige kvaliteter, som kan findes i 
området. Dette inkluderer natur, rekreative områder, kultur, gastronomi, historie og lokale 
fællesskaber. Der er en erkendelse af, at der kan investeres i projekter, der øger og styrker 
mangfoldigheden af kulturtilbud i området. Som Europæisk Kulturregion arbejder regionen for at 
understøtte den brede palet af oplevelser, samtidig med at de inviterer verden indenfor. Der er også 
en fokus på at samle interessenter på tværs af regionen, og fungere som et fælles talerør ind i 
nationale og globale dagsordener. Dette skal sikre de bedste løsninger for hele landsdelen, og sikre 
brede partnerskaber, hvor man står sammen om gode, langsigtede strategier til gavn for borgernes 
liv i hele regionen 

Region Midtjylland bærer titlen Europæisk Gastronomiregion og vil udnytte potentialet i regionens 
position som internationalt anerkendt fødevareregion. Der vil være fokus på at engagere 
lokalsamfund, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner for at løfte det gastronomiske niveau i 
regionen ved at udnytte lokale råvarer. Dette kan skabe omsætning inden for fødevareoplevelser, 
kultur, natur og gastronomi, samt udvikle regionens by- og landdistrikter. 

 

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 
Dette er et område der fylder meget i begge kommuners bevidsthed og strategiske udviklingsplaner 
på tværs af mange områder i kommunernes organisationer. Ud over vindmølleproduktion hos Vestas 
Wind Systems A/S i Ringkøbing-Skjern Kommune, så er der et spirende udviklingsmiljø i både 
forskning, produktion og entreprenørskab omkring den grønne omstilling i begge kommuner.   
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I Lemvig Kommune er Plastix en virksomhed, der arbejder med at genanvende plastaffald fra brugte 
fiskenet. Samt Skovgaard Energy, der er et eksempel på en virksomhed der er involveret i 
udviklingen af Power-to-X teknologi. De bygger i øjeblikket verdens første dynamiske Power-to-X 
anlæg tæt på landsbyen Ramme i Lemvig Kommune, i samarbejde med EUDP, Vestas og Haldor 
Topsøe. Projektet adskiller sig fra andre ved at være baseret udelukkende på grønne energikilder. 
Skovgaard Energy er også involveret i projektet med at producere grøn ammoniak. Grøn ammoniak 
kan bruges til flere formål. Det kan bruges som brændstof i skibe og tunge køretøjer, samt i 
fremstillingen af gødning til fødevareproduktion. 

I januar 2023 kunne GreenGo Energy præsenteret deres visioner for projektet Megaton i Ringkøbing-
Skjern Kommune. Projektet skal være en storproducent af fremtidens grønne brændstoffer og 
forventer at producere mere end en million ton grønt brændstof om året. Der vil blive investeret 
omkring 60 milliarder kroner i projektet, som vil resultere i 11,5 TWh strøm om året, svarende til en 
tredjedel af Danmarks nuværende energibehov. Projektet forventer at skabe mellem 300-500 
permanente jobs og at producere overskudsvarme til det lokale fjernvarmenet. 

 

Særlig kendetegn: 
Lemvig Kommune og Ringkøbing-Skjern er kendetegnet ved en stærk selvstændighed og initiativ. 
Der er en typisk holdning blandt beboerne om at man selv skal klare tingene, og at ingen kommer og 
gør det for dem. Derudover er området præget af et aktivt og mangfoldigt foreningsliv, hvor frivilligt 
arbejde er en stærk tradition. Der er en udbredt kultur for at hjælpe hinanden og samarbejde for at 
realisere både små og store projekter. Der opleves en høj social kapital i mange af landsbyerne i de 
to kommuner. Høj social kapital i landsbyerne refererer til et højt niveau af socialt netværk og tillid 
mellem beboerne i landsbyen. Det manifesterer sig i form af aktive og engagerede fællesskaber, 
hvor beboerne arbejder sammen om at løse problemer og skabe positive ændringer i 
lokalsamfundet. F.eks. at genåbne den lokale købmand eller renovere et lokalt borgerhus. Det ses 
også manifesteret i form af en høj grad af borgerskab, hvor beboerne er involveret i lokale 
beslutninger og tager ansvar for deres eget lokalsamfund. 
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D. Aktionsgruppens vurdering af de vigtigste lokale udfordringer og 

potentialer. 
SWOT-analysen er udarbejdet af LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjerns bestyrelse, detaljeret 
datamateriale om området og på baggrund af borgerinddragelsen.  (se bilag 1).  
De største udfordringer må konkluderes at befolkningstallet og sammensætningen af befolkningen i 
de to kommuner. Der bliver flere og flere ældre og kommunerne udfordres ved de stigende udgifter 
og de faldende skatteindtægter. Der bliver født færre børn, og herved bliver der færre unge i 
landdistrikterne til at skabe et ungemiljø, som gør at de unge hurtigt flytter væk, og har svært ved at 
se potentialet i at vende tilbage efter endt uddannelse.  

Det store potentiale for de to kommuner er bl.a. naturen, der omkredser de to kommuner. Både 
overfor besøgende og potentielle tilflyttere. Den stærke kultur af frivillighed og foreningsliv samt at 
være proaktiv i at skabe bedre forhold for dem der bor i landdistrikterne. Der er flere gange i 
forbindelse med borgerinddragelser nævnt at man har ”kærlighed til Vestjylland”. Potentialet ligger 
måske i at give de unge, nye tilflyttere og alle der bor i området en endnu stærkere forståelse af 
”kærlighed til Vestjylland”.  

Der ligger også et stort potentiale i at understøtte originale turisme og oplevelsesprojekter med 
kant. I den foregående periode har man erfaret at disse projekter oplever vækst, samt en stor lokal 
forankring og stolthed.  
Den grønne omstilling på mange forskellige niveauer er allerede nu med til at sætte området på 
landkortet. De eksisterende virksomheder, samt nye projekter har et stort potentiale for at udvikle 
områdets erhvervsliv samt at forbedre klima, natur og miljø i området.  
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E. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION 
Visionen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern er at skabe en positiv befolknings- og erhvervsudvikling i 
aktionsgruppens geografiske område i løbet af programperioden. Derudover ønsker man at øge 
kendskabet og kærligheden til Vestjylland ved at give området mere kant og profil.  

Visionen realiseres ved at fokusere på områdets styrker og arbejde tæt sammen med alle aktører, 
herunder erhvervslivet, offentlige myndigheder og institutioner, foreninger, private borgere og 
andre. 

F. UDVIKLINGSSTRATEGIENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL 
• Flere iværksættervirksomheder der har kant og kærlighed til Vestjylland.  Fokus på niche 

iværksættere, tænkt bredt som nystartede iværksættere, igangværende virksomheder og 
netværk blandt iværksættere. 

o Vi vil have fokus på at skabe et Vestjylland, der er kendt for sin mangfoldighed og 
kreativitet inden for iværksætteri. Vi ønsker at tiltrække flere nicheiværksættere, 
der bringer nye og innovative idéer til området. Dette inkluderer både nystartede 
iværksættere, eksisterende virksomheder og et stærkt netværk af iværksættere, der 
kan støtte hinanden i deres fælles mål. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor 
iværksættere kan blomstre og bidrage til at gøre Vestjylland til en destination for 
kreativitet og innovation. 

• Forbedret kommerciel udnyttelse af områdets rige naturmuligheder med fokus på 
aktiviteter på naturens præmisser. 

o Vi ønsker at udnytte områdets rige naturmuligheder til fulde, ved at fokusere på 
aktiviteter, der er i harmoni med naturen. Dette kan omfatte vandreture, vandsport, 
fiske- og jagtmuligheder, og andre outdooraktiviteter. Ved at tilbyde disse 
oplevelser, kan vi tiltrække flere turister og give lokale virksomheder mulighed for at 
vokse og skabe flere arbejdspladser. Samtidig ønsker vi at sikre, at denne udvikling 
sker med respekt for naturen og miljøet, og at vi tager ansvar for at beskytte og 
bevare de naturområder, vi udnytter. Vi tror på, at ved at skabe en bæredygtig 
balance mellem økonomisk vækst og beskyttelse af naturen, kan vi skabe et område, 
der er attraktivt for både borgere og besøgende. 

• Fortsat udvikling af områdets styrkeposition inden for fødevarer, turisme og bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling, med fokus på kommercialisering og anvendelse i forhold til 
øget bosætning. 

o Vores område er rig på naturressourcer og har en stærk position inden for 
fødevarer, turisme og vedvarende energi. For at fortsætte denne udvikling skal vi 
fokusere på at kommercialisere og anvende disse områder i forhold til at øge 
bosætningen. Det betyder at vi skal arbejde på at skabe flere arbejdspladser og 
udvikle nye forretningsmuligheder ved at udnytte områdets rige naturressourcer på 
en bæredygtig måde. Samtidig skal vi også arbejde på at skabe alternative boformer 
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og energifællesskaber for at understøtte lokale initiativer, der kan forbedre og 
vedligeholde attraktive bosætningsforhold i vores lokalområder. 
 
 

• Konkrete bosætningsaktiviteter der skaber mere kendskab og kærlighed til Vestjylland, 
rettet mod specifikke målgrupper f.eks. udenlandske tilflyttere, unges involvering i 
bosætningsproblematikker og fokus på lokale initiativer (sogneniveau) for at forbedre og 
vedligeholde attraktive bosætningsforhold i lokalområderne. 

o Vestjylland er en region med en unik kombination af rig natur og stærke 
fællesskaber. For at udnytte dette potentiale og skabe flere bosættelsesmuligheder, 
fokuserer vi på konkrete aktiviteter, der øger kendskabet og kærligheden til 
området. Vi har fokus på specifikke målgrupper, som f.eks. hurtig integration af 
udenlandske tilflyttere, samt unge, der ønsker at involvere sig i 
bosætningsproblematikker.  

o Vi vil understøtte lokale initiativer på sogneniveau, der arbejder for at forbedre og 
vedligeholde attraktive bosætningsforhold i lokalområderne. Vi tror på, at ved at 
arbejde tæt sammen med disse grupper og understøtte deres initiativer, kan vi 
skabe et endnu mere livligt og tiltrækkende Vestjylland.   

 

Særligt fokus på EU-plan om social inklusion, kønsligestilling og unge 
I vores strategi har vi et fokus på EU-planen om social inklusion, ligestilling mellem kønnene og unge. 
Vi tror på, at ved at fokusere på disse områder, kan vi skabe en mere inkluderende og lige samfund 
for alle. Vi arbejder for at fremme social inklusion ved at styrke adgangen til jobs, uddannelse og 
boliger for de mest marginaliserede grupper i lokalsamfundet. Vi har fokus på at støtte ligestilling 
mellem kønnene ved at fremme ligestilling i f.eks. udviklingsprojekter. Og vi er dedikeret til at 
involvere unge i beslutningstagningen og give dem mulighed for at deltage. Vi tror på, at ved at 
fokusere på disse områder, kan vi skabe en mere bæredygtig og retfærdig fremtid for alle. 

 

Vores målsætning er: 
Erhvervsudvikling: Vi vil fortsætte med understøtte udviklingen af nye virksomheder, samt 
understøtte eksisterende virksomheder i udviklingsprojekter der kan skabe nye arbejdspladser.  
 

• Skabe flere arbejdspladser ved at støtte etableringen nye virksomheder.  
• Skabe flere arbejdspladser ved at støtte udviklingen af eksisterende virksomheder. 
• Udvikle områdets forretningsområder: Turisme, særligt inden for Vestkysten og natur, lokal 

fødevareproduktion, kreative og kulturelle erhverv samt vedvarende energi og grøn 
omstilling. 

• Udvikle og skabe samarbejde og netværk på tværs af iværksættere og etablerede 
virksomheder og organisationer. 

  
Livskvalitet: Udvikle og skabe større kendskab til det gode liv og fællesskaber.  
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• Styrke bosætningsprojekter rettet mod specifikke målgrupper f.eks. Integration af 
udenlandske tilflyttere og involvering af unge. 

• Styrke udviklingsprojekter der skaber alternative boformer og energifællesskaber. 
• Understøtte lokale initiativer der kan forbedre og vedligeholde attraktive bosætningsforhold 

i lokalområderne. 
 

G. AKTIONSGRUPPENS EGNE PRIORITERINGSKRITERIER 
Der ønskes ikke at tilføje yderligere prioriteringskriterier. 

H. Udviklingsstrategiens målsætninger, mål for indsatsområder og 
aktiviteter 
H. 1 Erhvervsrettede mål og aktiviteter 

Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: 
Job- og vækstskabende erhvervsudvikling, med 
fokus på: 

• Etablering og udvikling af 
mikrovirksomheder og små virksomheder 

• Fremme af erhvervssamarbejde 
• Bæredygtig udvikling og grøn omstilling 

 

Målsætning 
 
Angiv i %, den 
andel af den 
tildelte 
økonomiske 
ramme til 
projekter, som 
påtænkes 
anvendt til det 
enkelte 
indsatsområde. 

Målbare mål (anslået) 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 1: 

15%  

Mål: 
Skabe flere arbejdspladser ved at støtte 
etableringen nye virksomheder. 
Aktivitet: 
Vi vil fremme en mangfoldig og kreativ 
iværksætterkultur i området, ved at tiltrække 
flere nicheiværksættere med nye og innovative 
idéer. Dækker både nye start-ups, eksisterende 
virksomheder og et stærkt iværksætternetværk, 
der kan støtte hinanden. Målet er at skabe et 
støttende miljø, hvor iværksætterne kan 
blomstre og bidrage til at gøre Vestjylland kendt 
som en destination for, kreativitet og innovation. 
Dette i samarbejde med relevante 
samarbejdspartnere.   
 

 • Understøtte opstart 
af/udvikle 5-10 nye 
virksomheder. 

 
• Skabe/fastholde mellem 

10-15 nye arbejdspladser. 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 2: 

15%  
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Mål: 
Skabe flere arbejdspladser ved at støtte 
udviklingen af eksisterende virksomheder. 
Aktivitet: 
Øge antallet af arbejdspladser ved at støtte vækst 
og udvikling af eksisterende virksomheder. 
 

 • Understøtte opstart 
af/udvikle 5-10 nye 
virksomheder. 

 
• Skabe/fastholde mellem 

10-15 nye arbejdspladser. 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 3: 

15%  

Mål: 
Udvikle områdets forretningsområder: Turisme, 
særligt inden for Vestkysten og natur, lokal 
fødevareproduktion, kreative og kulturelle 
erhverv samt vedvarende energi og grøn 
omstilling. 
Aktivitet: 
Støtte områdets forretningsområder: 

1. Støtte projekter for turisme på 
Vestkysten og natur, 
fødevareproduktion, kreative og 
kulturelle erhverv og vedvarende energi. 

2. Støtte i udvikling af et marketing- og 
promoveringsprogram for områdets 
forretningsområder. 

3. Støtte og udvikle samarbejde mellem 
lokale virksomheder og offentlige 
organisationer for at støtte og fremme 
udviklingen af områdets 
forretningsområder. 

 

  
• Skabe/fastholde mellem 

15-25 nye arbejdspladser. 
 

• Gennemføre mindst tre 
projekter, der fremmer 
oplevelsesøkonomi med 
”kant”. 

 
• Gennemføre mindst tre 

projekter, der fremmer 
bæredygtig energi og 
grøn omstilling. 

 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 4: 

5%  

Mål: 
Udvikle og skabe samarbejde og netværk på 
tværs af iværksættere og etablerede 
virksomheder og organisationer. 
Aktivitet: 
Støtte samarbejds- og netværksprojekter mellem 
iværksættere, etablerede virksomheder og 
organisationer. F.eks.  

1. Arrangement af netværks-events for 
iværksættere og etablerede 
fødevarevirksomheder. 

2. Facilitering af samarbejdsprojekter 
mellem iværksættere og etablerede 
virksomheder. 

3. Opstart af en platform, hvor 
iværksættere og etablerede 

  
• Skabe/støtte 1-2 

samarbejdes og 
netværksprojekter. 



 
 

Udviklingsstrategi – ”Mere kant, kendskab og kærlighed til Vestjylland”  
LAG Lemvig, Ringkøbing – Skjern 2022 – 2027 
 

   

36 

virksomheder kan mødes og udveksle 
idéer og erfaringer. 

 
 
Total for alle delmål under erhverv 50%  

 

H2  Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne 
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: 

• Basale servicefaciliteter 
• Fornyelse i landsbyer 
• Kultur- og foreningslivet 
• Bæredygtig udvikling og grøn omstilling 

Målsætning 
 
Angiv i %, den 
andel af den 
tildelte 
økonomiske 
ramme til 
projekter, som 
påtænkes 
anvendt til det 
enkelte 
indsatsområde. 

Målbare mål (anslået) 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 1: 

15%  

Mål: 
Styrke bosætningsprojekter rettet mod specifikke 
målgrupper f.eks. Integration af udenlandske 
tilflyttere og involvering af unge. 
Aktivitet: 
Støtte projekter der kan 

1. Opbygge et effektivt samarbejde mellem 
offentlige institutioner, erhvervsliv og 
frivillige organisationer for at støtte 
bosætningsprojekter for specifikke 
målgrupper. 

2. Gennemføre aktiviteter og 
arrangementer, der fremmer integration 
af udenlandske tilflyttere og involvering 
af unge i lokalsamfundet. 

3. Udvikle og implementere strategier, der 
understøtter bosætningsprojekter for 
specifikke målgrupper, herunder 
marketing- og rekrutteringsinitiativer 
samt forbedring af bolig- og 
beskæftigelsesmuligheder. 

 
 

 • Skabe/støtte mindst to 
projekter der relaterer sig 
til integration af 
udenlandske tilflyttere 

 
• Skabe/støtte mindst tre 

projekter der relaterer sig 
til involvering af børn og 
unge i lokalsamfundet. 

 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 2: 

15%  
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Mål: 
Styrke udviklingsprojekter der skaber alternative 
boformer og energifællesskaber. 
Aktivitet: 

1. Støtte projekter der udfylder potentialet 
for alternative boformer og 
energifællesskaber i området. 

2. Støtte rådgivnings- og 
informationsordninger for personer og 
grupper, der ønsker at etablere 
alternative boformer og 
energifællesskaber. 

3. Facilitering og støtte af samarbejde 
mellem relevante aktører, såsom 
offentlige organisationer, 
erhvervsvirksomheder og frivillige 
organisationer, for at støtte udviklingen 
af alternative boformer og 
energifællesskaber. 

 

 • Skabe/støtte mindst 2 
projekter der 
understøtter alternative 
boformer.  

 
• Skabe/støtte mindst tre 

projekter der fremmer 
bæredygtig energi og 
grøn omstilling. 

 

Målsætning for udviklingsstrategiens 
indsatsområde 3: 

20%  

Mål: 
Understøtte lokale initiativer der kan forbedre og 
vedligeholde attraktive bosætningsforhold i 
lokalområderne. 
  
Aktivitet: 
Støtte projekter der relaterer sig til nye lokale 
initiativer, der ønsker at forbedre og vedligeholde 
attraktive bosætningsforhold. 
 
 

 • Skabe/støtte mindst fem 
projekter der 
understøtter attraktive 
bosætningsforhold i 
lokalområderne. 

 
 

Total for delmål under rammevilkår 50%  
 

Billagsoversigt: 

• Bilag 1 Involvering af lokalsamfundet i strategien  
• Bilag 2 Dokumentation for at udviklingsstrategien har været i høring hos kommunerne samt 

regionen.  
• Bilag 3 Dokumentation for høring blandt medlemmerne og deres godkendelse af 

udviklingsstrategien. 
• Bilag 4 Litteraturliste. 
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Bilag 4 

Litteraturliste: 

• https://www.statistikbanken.dk 
• Ringkøbing- Skjern Kommune: ”Endelig status på befolkningsudviklingen i Ringkøbing – 

Skjern Kommune(marts 2022)” 
• https://smvdanmark.dk/analyser/temaanalyser/arbejdssteder-i-landkommunerne 
• https://orsted.com/en/media/newsroom/news/2022/12/13665899 
• https://ffgb.dk/2022/06/29/efter-pfas-fund-i-harbooere-hele-vestkysten-kan-vaere-

forurenet-fra-nord-til-syd-fra-ingenioeren/ 
• https://kamp.klimatilpasning.dk/ 
• Naturstyrelsen.dk 
• Region Midtjylland: Analysen ”Hvordan har du det” 
• Energistyrelsen – Sparenergi.dk 
• https://trap.lex.dk/Erhverv_og_arbejdsmarked_i_Lemvig_Kommune 
• https://trap.lex.dk/Erhverv_og_arbejdsmarked_i_Ringk%C3%B8bing-Skjern_Kommune 
• https://trap.lex.dk/Uddannelse,_sundhed_og_omsorg_i_Lemvig_Kommune 
• https://trap.lex.dk/Uddannelse,_sundhed_og_omsorg_i_Ringk%C3%B8bing-

Skjern_Kommune 
• Lemvig Kommune: Datakatalog 2022 
• Udviklingsstrategi Region Midtjylland 2019 – 2030 
• Ringkøbing – Skjern Kommune Turismepolitik 2023-2027 
• Lemvig kommune Strategi for Fritid og Kultur. 

 

 

 

 


