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Stedet Karby Sogn  
– hvordan ligger landet ? 

   

• Landskaber og landsby på SV Mors ved færgeleje t. Thy 

• Værdifuld kystnatur – godt agerland 

• Store oplevelsesmuligheder 

• Fraflytning og nedlukning:  

  erhverv, skole, købmand? færge? 

• Lokale initiativer, foreningsliv ! 

 

 

 

 



 
 
Borgermøde sept.12: 

Strategien stemmes ind  

– > projekter + arbejdsgrupper 
 

Strategiproces: Deltagere og aktiviteter  
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Input 2011-12:  Fortælleworkshop, landbrugsundersøgelse, 

Analyser: landskab og kulturhistorie. Male-digte m. børn. 

Fotokonkurrence. Borgermøder, ekskursioner og inspiration 
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Helhedsramme for udvikling og konkrete projekter 

 

Vision: En velfungerende landsby i et bæredygtigt 
grønt (landbrugs)miljø, der tiltrækker beboere og 
turister pba. de store naturværdier. 

 

Strategiske mål: 

- Bevare områdets eksisterende funktioner:                        
købmand, færge, kirkeliv, sport, landbrug…                 

- Underbygge de unikke naturværdier, som 
grundlag for såvel bosætning og naturturisme 

Strategien              



4 indsatsområder: 

- Oplevelser til vands: aktivitets-/stillezoner 

- Oplevelser til lands: hverdags/udflugtsoplevelse 

- Naturgenopretning/-pleje                

- Liv i Karby: www.karby, stier og pladser, skov  

Eksempler på projekter: 

- 2 kraftcentre til byens aktiviteter + naturturisme:  

det blå og det grønne forsamlingshus 

- Landskabet og naturen: Græsningslav og stier. 

9 etablerede arbejdsgrupper: fx ‘medborgerhus’ , 
‘afgræsning’, ‘støt færgen’, ‘hjemmeside’, 
‘solceller’  
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Vores erfaringer fra strategiarbejdet 

  Positive tiltag: 

• Den brede inddragelse med div. aktiviteter 

• Den fælles vidensopbygning, forståelse, helhedssyn -> 
fælles vision og helhedsorienteret strategi til 
sammenkædning og prioritering 

• Dialog og samarbejde borgere-kommune 

• Inddragelse af eksterne fagpersoner: øjenåbner og 
inspiration for overvejelse af div. udviklingsveje  

 

 



Strategiens ‘resultater’ indtil videre 

- Den fælles udviklingsramme og projektkoordinering 

- Dialog borgerne indbyrdes og med kommunen 

 

- Indarbejdelse i KommunePlan 2013: støttepunkter for 
friluftslivet, skovrejsning 

- Prioriteringsliste for kommunens projekter: 

 ‘Straks’:  

 - Hegning af strandengene langs hele kystlinjen -med  
 adgangs-/stihensyn 

 - Midler til medborgerhus/naturcenter i gl. skole 

- Mere borgerdialog i kommunens arbejde 
 

 

 

 


