TILBAGEBLIK
LAG THY-MORS
2007– 2013
300 ANSØGNINGER
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217.302.023 kr.
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Foto: John Carter

FORORD
EU og Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter investerer i landdistrikter gennem
lokale aktionsgrupper i Danmark. På den baggrund har den lokale aktionsgruppe
LAG Thy-Mors i perioden 2007 – 13 indstillet økonomiske midler, som har bidraget til
udvikling i landdistrikter i Thy og på Mors.
Bestyrelsen for LAG Thy-Mors vil gerne rette en stor tak til alle de ildsjæle og
iværksættere, som i de seneste 7 år har medvirket til udvikling af vores lokalområde
gennem LAG-projekter. Tak for de 300 ansøgninger, som har resulteret i 180 projekter,
hvoraf nogle præsenteres i dette materiale. Tak for de kræfter I har lagt i projekterne
som frivillige i foreningsprojekter eller som udviklere af nye virksomheder – uden
LAG-midlerne og jeres enestående indsats havde meget i Thy og på Mors set anderledes ud. Vi har på projektbesøg rundt i området oplevet en imponerende entusiasme
for udviklingen i Thy og på Mors. Vi har erfaret, at der er opstået nye samarbejdsrelationer, som ikke ville være etableret uden LAG’en.
Vi håber, at præsentationerne i dette materiale kan inspirere ildsjæle og iværksættere til at tage initiativ til nye udviklingsprojekter i de kommende år.
LAG Thy-Mors lukker og slukker – men noget nyt starter! Der kommer nye midler i
programperioden 2014 – 20.
På vegne af Bestyrelsen for LAG Thy-Mors

Jytte Søndergaard
FORMAND

THY MØLLEN

WINTEX

KSM

ANSØGER: THY WIND POWER APS
v/ Leif Pinholt, Oddesundvej 183, 7755 Bedsted

ANSØGER: WINTEX AGRO APS
v/ Torben Vinther, Vilhelmsborgvej 15, Thisted

ANSØGER: KSM STOKER A/S
Næssundvej 440, 7960 Karby

PROJEKTBESKRIVELSE: Med projektet er der

PROJEKTBESKRIVELSE: Projektet drejer sig

PROJEKTBESKRIVELSE:

etableret en produktion af husstandsmøller
baseret på lokale leverandører. Der er tale om
videreudvikling af to møller, som har været
produceret tidligere – i vindmølleindustrien
barndom.
Der er taget udgangspunkt i et eksisterende
lokalt koncept for husstandsvindmøller
og målet er at komme ud på et internationalt marked for små vindmøller. Projektet
skal danne grundlaget for etableringen af
arbejdspladser i primært Sydthy.
De væsentligste dele af produktionen foregår
på Grønkjærs Maskinværksted i Hurup.
EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Projektet har

skabt mere end 10 arbejdspladser.

om udvikling af prototype af Wintex 2000
jordprøvemaskine, der kan udtage jordprøver i en dybde på 60 cm. Vi producerede og
solgte oprindeligt en maskine, der kunne udtage jordprøver ned til 30 cm. Vores kunder/
importører/agenter i flere lande efterspurgte
en maskine, der kunne udtage jordprøver
ned til 60 cm. Begrundelsen er eksempelvis
Tyskland, hvor der fra 2010 bliver indført en
lov om at der skal undersøges for kvælstof
i store dele af deres areal. Wintex 1000s
jordprøvemaskine er en ny maskine, som
primært skal sælges til lande, hvor jorden
undertiden bliver så hårs, at andre maskiner
må give op. Det drejer sig bl.a. om lande som
Brasilien, Sydfrankrig, Spanien, Portugal,
Grækenland og Østeuropa

Etablering af produktion af stor Kedel til
biomasse hos KSM Stoker
Projektets indhold er at udvikle et anlæg
som skal kunne tage brændsel af mindre god
kvalitet. Det kræver blandt andet udvikling af
styring og design af anlæg, der ved hjælp af
røgtørring kan holde ”gang” i sin egen proces
på trods af det våde træ. Derudover skal
produktionen etableres og anlæggets effekt
dokumenteres.
EFFEKT / ARBEJDSPLADSER:

Projektet har skabt 3 arbejdspladser.

EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Igangsætning af

produktionen af denne maskine medførte, at
vi i dag har 5 ansatte.
BUDGET:
LAG-TILSKUD:

960.000 kr.
294.000 kr.

web: www.thymøllen.dk

BUDGET:

400.000 kr./

581.000 kr.

BUDGET:

LAG-TILSKUD:

200.000 kr./

290.500 kr.

LAG-TILSKUD:

web: www.wintexagro.com

1.040.860 kr.
208.172 kr.

web: www.ksm-stoker.dk

MASKINFABRIKKEN OSKARS

MARSTRUP DOORS

VJ-KABEL

ANSØGER:
KURT NIELSEN, Årup Møllevej 6, 7752 Snedsted

ANSØGER: MARSTRUP DOORS
Toppen 3, Øster Jølby, 7950 Erslev

ANSØGER: VJ-KABEL APS
Islandsvej 5, 7900 Nykøbing Mors

PROJEKTBESKRIVELSE: Virksomheden,

PROJEKTBESKRIVELSE: Virksomheden er

PROJEKTBESKRIVELSE:

som etableredes i 2008 i tiloversblevne
landbrugsbygninger, har udviklet nogle nye
unikke gaveartikler under navnet Oskars
Design, bl.a. lysestager og emner til haveindretning og dekoration. Materialerne er
rustfrit stål og aluminium. Artiklerne sælges
via Internettet, til firmagaver og til udvalgte
kæder. Virksomheden har desuden en række
underleverandøraftaler med maskinfabrikker
i lokalområdet, bla. Wintex.

etableret med henblik på produktion af
specialdøre til primært køleskabsproducenter. Der er desuden startet en produktion af
skydedøre til bl.a. ”walk ins”. Virksomheden
har en vision om at være medvirkende til
at trække flere virksomheder til Mors, bl.a.
inden for møbelindustri, vinduesindustri og
byggeindustrien generelt.
EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Virksomheden

har i dag 7 ansatte.

EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Projektet har

skabt 3 arbejdspladser.

Virksomheden, der er nyetableret i Nykøbing
Mors, fremstiller kabler til tromlemotorer.
Virksomhedens produkter afsættes i dag
primært til en enkelt kunde (på koncernbasis), Interroll, der er et internationalt selskab
for produktion og afsætning af tromlemotorer over hele kloden med hovedkontor i
Schweiz. Leveringen af kablerne fra Danmark
sker primært til Interrolls afdeling i Hvidovre
i Danmark, til Tyskland og til Canada. Af den
totale produktion hos V. J. Kabel afsættes
ca. 75 % således som eksport. For bedre
at kunne opdyrke nye kunder og evt. nye
markeder støtter projektet en nyudvikling af
produkterne, bl.a. ved at udvikle en stikløsning til de kabler, der bruges.
EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Virksomheden

har 6 medarbejdere.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

1.132.972 kr.
284.244 kr.

www.mfoskars.dk / www.oskarsdesign.dk

BUDGET:

576.000 kr.
LAG-TILSKUD: 288.000 kr.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

575.000 kr.
287.500 kr.

web: www.marstrupdoors.dk

web: www.vjkabel.dk

COLD HAWAII WORLD CUP

ANSØGER: SURFKLUBBEN NASA, Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted
PROJEKTBESKRIVELSE: Formålet med projektet er udvikle en årligt tilbagevendende super-event med relation til vestkysten i Thy forstået som ’the

Cold Hawai’. Begivenheden skal vække opsigt og sætte fokus på kystnært friluftsliv og dermed tjene som katalysator for relaterede virksomheder
i området og evt. opstart af nye. Som sådan afholdes en tilbagevendende udgave af World Cup i windsurfing i Klitmøller. Inden for windsurfing er
en World Cup det største. Det er her verdens absolut bedste sejlere mødes og kappes om placeringen på verdensranglisten. World Cuppen rangerer således højere end f.eks. et verdensmesterskab i windsurfing. Surfklubben har indgået aftaler med både Thisted Kommune og Sport Event
Danmark om tilskud til afholdelse af World Cuppen de første tre år og ansøger LAG Thy Mors om en lignende partnerskabsaftale. Perioden på de
tre år skal bruges til at bygge eventet op, hvilket også inkluderer en løbende vurdering af ”return of investment”.
PROJEKTETS EFFEKT: Cold Hawaii World Cup er blevet afviklet 4 år (2010 – 2013) – planlægningen af 2014 versionen er i gang. Hvert år med

deltagelse af verdens bedste wave performance surfere. Kronprins Frederik er fra 2013 protektor for cup’en, som hvert år følges af millioner via
TV og live streaming.
BUDGET: 1.205.000 kr. ( i 2009 )

LAG-TILSKUD: 375.000 kr.

web: www.coldhawaii.com

KYSTRUTEN

EJERSLEV HAVN

AGGER ATHLON

ANSØGER: MORSØ TURISTFORENING

ANSØGER: FORENINGEN EJERSLEV HAVN

PROJEKTBESKRIVELSE:

PROJEKTBESKRIVELSE:

ANSØGER: AGGER AKTIVE
Sælhomvej 2, 7770 Vestervig

Med Kystruten er der skabt en afmærket
vandrerute rundt om Mors. Ruten følger på
udvalgte steder kystlinjen rundt om øen og
andre steder følges marker, markveje eller
mindre veje – alt afhængigt af de lokale
muligheder. Undervejs er der opsat informationsstandere, vejviserskilte og poster med
pile. Der er udgivet en lille håndbog, hvor
ruten beskrives med kort over faciliteter,
lokale landskabs- og naturseværdigheder,
badestrande, fiskepladser og overnatningsmuligheder.

Ejerslev Havn - et unikt molerområde.
I projektet er der sket genetablering af den
gamle udskibningshavn for moler. Der er bygget bådebroer til forskellige bådtyper: Lystfartøjer, mindre fiskefartøjer, joller m.v. Herudover er
der lavet optræksrampe, vinteroplagringsplads
til sejlbåde, redskabshuse, m.v.
Havnehuset ved Ejerslev Havn
Formålet med projektet er, at molerområdet
kan bevares og udvikles som et unikt naturområde med en smuk naturhavn. Formålet
er også, at foretage en fuldstændig renovering af det gamle eksisterende havnehus,
således at der skabes nogle faciliteter, der
henvender sig til en så bred målgruppe som
muligt. Hermed opnås større mulighed for
at tiltrække turister/sejlere-/nytilflyttere til et
yderområde som Mors.

938.000 kr.
LAG-TILSKUD: 281.400 kr.

BUDGET:

5.845.000 kr./

LAG-TILSKUD:

878.430 kr./

web: www.kystruten.dk

web: www.ejerslevhavn.dk

BUDGET:

584.500 kr.
439.215 kr.

PROJEKTBESKRIVELSE:

Events og friluftsliv i Agger – Agger Athlon
Agger Athlon er en årlig tilbagevendende
friluftsevent, som består af konkurrencer i en
række discipliner til vands og på stranden.
Der udarbejdes et handicapsystem således,
at alle kan konkurrere sammen uanset alder
og køn. Der engageres erfarne konsulenter
og instruktører til de enkelte discipliner instruktører, som også bliver ansvarlige for
sikkerheden. Der konkurreres bl.a. i løb,
mountainbike, havkajak, havkajaksurfing,
surfing, kitesurfing, beachvolley og svømning.

370.000 kr.
LAG-TILSKUD: 185.000 kr.
BUDGET:

web: www.agger-athlon.dk
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Roshage

13

THY & MORS:
82

11 12 39 56 62 93 122 123 130

Gråbjerg

45 61 74 76 78 88 91 111 141

Klitmøller

145 155 156 162 171 183 184 188

2 14 15 54
34 165 174
23

109

Vullum Sø

Flyvklit

108

Nors Sø

Vandet
Sø

46

Hv

M
I
L

Favne
dyb

41 136

Ka

ND

44

tr

up

Fj

or

d

r

Su n

d

S

Trehøj
Munkholm Odde

Øster Assels
177

43
Hestør Odde

107

10

SU

Præstehøj

G
N

179
42 151

V ig

m

Gl
o

nal

S

Hundser
Odde

Fu

58 72

Volbjerg

I

94

159

b s t ed
ki

Færker Vig

LL

69

Lille Jenshøj

63

140

s

32

59 40 81
189
17 18
96
113 152

22

Karby

N ee s

47

Draget

Fur

Nykøbing M

Ørbjerg Torn 98
176
33 99
65
100
37

7 53 126
Su n
d

e
Agger Tang

LIVØ BREDNING Liv Tap

21

Sønder Herreds
Plantage

24

n

Rønland

d

nd

idb

71 103
95
139 178

Dragstrup Vig

Visby Bredning

Røjensø Odde

R

N

Hesselbjerg Høj

35

105

180

118

rboøre Tange

Næsbjerg

Bedsted Thy

20

O

E

31 36
148

Galgebakke

Hurup Thy
Th y b
or
øn

J

D

ø

jer
g

Ø

es
Ov

182
153 161

79 131

F

Buksør Odde

114

134
77

Rovvig

67

Krik
Vig

Dråby
Vig

102

Vil

Skyum Bjerge 27

137

190
6

66 175

97

104

50
60

115

rum

38

19 48

Hanklit

Lodbjerg
Klitplantage

1

un

83

3 163 187
170 117 121

Snedsted

Feggeklit

Skarrehage

THISTED BREDNING

186

49
120
Dåsen
133

28

HVIDBJERG

Sø

gg

Eshøj Plantage

84

87

Tegå
57

KLITPLANTAGE

Flade Sø

Eshøj

5 29 149
150
132 124
147

8

Fe

STENBJERG

Istrup Plantage

Lyskær Bakker

es

64 75

25 70

LØ

Arup Holm

su

Sandhoved

Holmtange

Gårdbæk Hage

Thisted

TVORUP
KLITPLANTAGE

KLITPLANTAGE
26
51

Holmkær

Amtoft
Vig

4

Feggerøn

101

National Park Thy

Storhøj

Lønnerup
Fjord

Dyrhøj Bakker

9

Vejle

sterild
Fjord

52
Dyssebakke

168

Glombak

Arup

Vandet
Fru Hares Høj
Klitplantage
Kronenshede

172

VEJLE

HANNÆS

Vesløs Vejle

110

KLITPLANTAGE

92 119

BYGHOLM

KLITPLANTAGE

Kumlhøj

Edshøje
NYSTRUP

Tømmerby
Fjord

ØSTERILD

Vilsbøl

Holmen
Selbjerg
Vejle

89

Hykær

Klitplantage

Frøstrup

181 185
85
Langvadbjerge
Plantage

Hjardemål Klitplantage

TVED
KLITPLANTAGE

MORS:

Lund
Fjord

Harboslette

Risbjerge

VESTER TORUP
KLITPLANTAGE

Store Videbakke
Madsbøl
Plantage

Hesseldal Bjerg

VILDTRESERVAT
Blegsø

T

80
112

HANSTHOLM

16 86 116 125 127 128 160

G
V I G SØ B U

30 129 Høj
Hjertebjerg

135 138 146 164 167 169 173

THY:

Stenbjerg Sande

Hvidebakke LILD 68
KLITPLANTAGE

Hanstholm

A

HarreVig

Lysen
Bredning

Roslev
Hjerk
Nor

Læshøj
AstrupVig

OVERSIGTSKORT OVER LAG PROJEKTER GEOGRAFISK
Torup Stenbjerg1

AggerAthlon
Aktiviteter i Hummerhuset
Aktiviteter på fjorden
Aktivitetshus på Amtoft Havn
Alive Festival - Fremtidssikret Festival
Arbejdspladser i Thinghuset i Vestervig
Ashøje et historisk kulturmiljø og støttepunkt for friluftliv og turisme
Bed and Breakfast udvidelse Åsvej 5b
Bedre faciliteter på Stenbjerg Kro og Krohavens Camping
Brænderiet Limfjorden
Brøl af Bach
Busturisme et helårsturismeprojekt i Nordvestjylland
Bølgeenergi Hanstholm
Cold Hawaii PWA World Cup som udviklingsaccelerator
for kreative mikrovirksomheder i Klitmøller
15 Cold Hawaii World Cup
16 Destination Thy
17 Digitalisering af Bio Mors
18 Digitalisering af Bio Mors Fase 2
19 Ejerslev Havn - et unikt moleområde
20 Energiliv Sydthy
ØGSTØR 21
BREDNING
Erslev Kro - nye muligheder
22 Et aktivt fritids- og friluftsområde i Lødderup
23 Etablere et ponyridningssted samt legeplads
24 Etablering af et Fængsels- og Retshistorisk Museum
25 Etablering af et nyt handicap skytte kraftcenter i Midtthy
26 Etablering af faciliteter for aktiviteter med islandske heste
27 Etablering af indendørs pentanque-baner
28 Etablering af maskinfabrikken Oskars på landbrugsejendom
29 Etablering af modevirksomhed i Thy
30 Etablering af nyt aktivitetsområde i Thy Feriepark - ”Tipi-by og klatrepæle”
31 Etablering af nyt flyværksted,Nordvestyllands center for fritidsflyvning
32 Etablering af nyt skytte kraft center i Sydthy
33 Etablering af produktion af stor Kedel til biomasse hos KSM Stoker
34 Etablering af udstilling i Vester Eksport Klitmøller
35 Etablering af udstillingsfaciliteter for dukkesamling
36 Etablering af undervisnings, briefing og opholdsfaciliteter Bjørnsholm
Nordvestjyllands center
Bugt
37 Etablering Sydvestmors Kultur og fritidscenter
38 Events og friluftsliv på Agger Havn
39 Fiskeruten
40 Fjorden Søsport
41 Fra nyt bæredygtigt forretningsgrundlag til en vidensarbejdsplads i vækst
42 Friluftsaktiviteterfor alle, Fodboldgolf, skøjte/multibane og bålhytte
43 Fremvisningesfaciliteter på katrinelund
44 Færgetrinbræt
45 Gang i kystruten
46 Grøn leg i lokale rammer
47 Grønt er godt for sjæl og legeme...Fællesskab og trivsel i Helligsø-Gettrup
48 Havnehus ved Ejerslev Havn
49 Helvig
50 Helårsturisme Buen 49
51 Hestehotel og shelterplads, ”Lærkely”, i Thy
52 Hillerslev Fælled
53 Hotelværelser på Hotel Thinggaard
54 Hø-Hotel
56 Innovation og vækst hos lokale virksomheder
57 Internet gårdbutik
n d 58 Jungledyret Hugo Land
su
59 Kabelvirksomhed på Mors
60 Kreativ Oplevelsessted v/Hedys Blomster
Bregnsø
61 Kulturmødet Mors
Hage
62 Kunst og Kunnen 2009
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LAG PROJEKTER OVERSIGT 2007-2013

Kunstgræsbane i Vils
Kunstgræsplæne på Lerpyttervej
Landsbyen - de syv sogne
Landsbyfornyelse i Flade
Leonardo da Vinci bro over Spang Å
Lild Strand Rideferie og Bed&Breakfast
Limfjordscentret, Centre for Book Arts
Lys over land- Projekt kantbold
Marstrup Doors
Martin og Ketils Junglezoo i Jesperhus
Molerlandskaberne som verdensarv
MOLLY i Thy. Etablering af en masteruddannelse i oplevelseesledelse i Thy
Mors i billedet
Morsø Friluftscenter
MorsTURist
Mulighedernes hus
Multibutik i landsbyen Ræhr
Musiksal
Musikstedet NORDLYD (arbejdstitel) under Hanstholm Kundstforening
Mærk sundheden
National Patchwork Center THY
Naturfoto Thy/Mors
Naturnyt - en markering af en nationalpark i Thy
Naturplads ved Årup Å
Naturpleje i lokalsamfundet - Morsø
Nedergaard Is og Gårdbutik
Netværksprojektet - kodeks for godt medborgerskab på Mors (del 2)
Niels og Sinnes Univers
Nordatlantisk Inspiration II
Nordic Book Arts Center
Nordjysk Motorik
Ny butik for fiske og skaldyrsprodukter - Holmens Slagter
Ny motorcross bane, ryttergård og klubhus
Nye aktiviteter i Karby med udgangspunkt i den tidligere skole
Nye arbejdspladser hos Dansk Bogbind i Karby
Nye arbejdspladser med Dansk fiber
Nye faciliteter til Thy-Rc Klub
Nye friluftsaktiviteter i Sdr. Dråby og omegn
Nye sportsfaciliteter i Midtmors Sports- og Fritidscenter
Nye sunde frilufts- & fritidstilbud til børn og unge
Nye udendørs aktiviteter ved ”SUSVIND”
Nyt netværk mellem forsamlingshuse i 3 landsbyer
Nyt passivbyggeri ved Thy Motor Sport & karting
Opførelse af motocrossbane i Thy
Park-projekt i Nors
Pilgrim Mors
Ræhr Mini-Camping & Camper-Stellplads
Servicefaciliteter til el-cykler
Skarum Foto
Skulpturfestival ”Multikultur”
Smag på Nationalpark Thy Produkter - vildt og vest
SOL’en i centrum
Stop op i Gettrup / Fællesskab og trivsel i Helligsø-Gettrup
Strandgårdens Camping
Studedrift mellem Thy og Sydslesvig
Sundby havn
Symfoniorkestersamarbejde mellem musikskoler og amatørsymfoniorkester
Syng Thy-Mors
Thy Cablepark System 2.0
Thy Masterclass Kammermusikfestival
THY Møllen
Thy til sanserne
Thy til udkanten

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
145
146
147
148
149
150
151
152

Thy-Køk´net - Køkken for servering af egnsspecialiteter
Thy-Mors - Barskt og Blidt. Udvikling af helårsturisme
Thy-Mors omkring et flygel
Torve- og spiseområde ved Fiskehuset
Udendørs sports- & aktivitetscentret
Udvidelse af aktiviteter hos eksisterende hundepension
Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet
Udvikling af internetmagasinet Hobby-Life, ny virksomhed under Hobby Nyt
Udvikling af kulturaktiviteter i landsbyen
Udvikling af mikrovirksomheder i Thy og på Mors via netværksdannelse
Udvikling af Specialliste- og træpilleproduktion
Udvikling og formidling af oplevelseskoncept på Højriis Slot
UNG NEWS
Ung -News
Ungdoms LAG Thy-Mors
VM for H-både i Thisted
Virksomhedssamarbejde og ressourcedeling
Wintex 1000s jordprøvemaskine
Wintex 2000 jordprøvemaskine
Ørding Ældretrivsel del II
Østerspremiere

V-SAGER: LANDDISTRIKTSPULJEN
153
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174

”Landsbytosse - Tosset med landsbyen”
Netværksprojektet - kodeks for godt medborgerskab på Mors
Vedvarende energi - erhverv og bosætning
Kulturelle og andre kreative iværksættere
Ydby ”Porten til Nordjylland”
Fremtidens energiløsninger i landdistrikterne
Tilflyttercafe i Bedsted ”Netværk på kryds og tværs i hele kommunen”
Energi Mors i netværk
BROEN
Egnsudviklingsprojekt for Mors og Thy (Mod stjernerne)
Frilufts Nørd
Foreningsliv og landdistrikt i verdensklasse
Kystnetværkets Erhvervsforum
BFN Naturnet, et redskab i landdistriktsudvikling
Vilsund i udvikling
Innovation og mikroproduktion i landdistrikterne
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LIMFJORDSCENTERET – CENTRE FOR BOOK ARTS

NATIONAL PATCHWORK CENTER THY

ANSØGER: LIMFJORDSCENTERET, DOVERODDE

ANSØGER: KARIN ØSTERGAARD
Åsvej 43, 7700 Thisted.

PROJEKTBESKRIVELSE:

PROJEKTBESKRIVELSE:

PROJEKTBESKRIVELSE:

Limfjordscenteret – Centre for Book Arts
Projektet har etableret Centre for Book Arts
som et unikt kombineret oplevelses- og
læringsorienteret kulturtilbud, og har herunder afholdt de første festivals of Book Arts
i Danmark. Centre for Book Arts er blevet
et permanent oplevelses- og videnscenter
med base på Limfjordscentret – med såvel
permanente som lejlighedsvise samarbejdsrelationer til lokale virksomheder, kunstnere/
kunsthåndværkere og institutioner samt til
nationale og internationale kunstnere, vidensinstitutioner og beslægtede organisationer.

Nordic Book Arts Center
Projektet har til formål at videreudvikle
Book Arts Center og Festival i Doverodde og
etablere det som Nordic Book Arts Center.
Book Arts Festivalen er etableret som årlig
international festival og som mødested
for bogkunstnere med udstillinger, stande,
foredrag og værksteder. Det er ligeledes
hensigten at der hvert år inviteres foredragsholdere og bogkunstnere, danske såvel som
internationale specialister på book arts-området til festivalen.

I tiloversblevne landbrugsbygninger er der
skabt et unikt udstillings- og undervisningsmiljø, hvor mulighederne for afholdelse af
aktiviteter er enestående. Et sted der til
stadighed er i udvikling og nyskabende. Her
bliver der gennemført kurser af forskellig varighed - med mulighed for speciel tilpasning
af de enkelte kursistgrupper. Der er tilknyttet
en butik hvor der sælges stoffer, samt varer
til patchwork og kunstner artikler m.m.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

478.300 kr.
239.150 kr.

web: www.bookarts-doverodde.dk

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

712.275 kr.
294.400 kr.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

599.356 kr.
299.356 kr.

web: www.karinoestergaard.dk

THINGHUSET I VESTERVIG

KULTURMØDET MORS

PILGRIM MORS

ANSØGER: VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG
BORGERFORENING

ANSØGER: Den selvejende institution
”KULTURMØDET, MORS”

ANSØGER: KULTURHUS SYDVESTMORS

ROJEKTBESKRIVELSE:

PROJEKTBESKRIVELSE:

Arbejdspladser i Thinghuset i Vestervig
Med en renovering af lokalerne i den gamle
retsbygning er der skabt nye arbejdspladser
i Vestervig – dels ved at en grafisk virksomhed fra Holstebro flytter ind i de istandsatte
lokaler, og dels ved at der er skabt et kunstnermiljø, som tiltrækker kunstnere (Thy Arts)
og øger deres salg, hvorved flere kunstnere
beskæftiges og deres indtjening øges. Kunstnernes udstillingslokale tiltrækker turister
med afsmittende virkning på det eksisterende handelsliv i byen.
Projektet har etableret et Fængsels- og
Retshistorisk museum i den nedlagte retsbygning i Vestervig. Museet spænder over
tidsperioden 1833-2006.

Kulturmødet er etableret med inspiration
fra Folkemødet på Bornholm. Kulturmødet
er en national begivenhed, som afholdes
på Mors med deltagere fra hele landet. Det
består af tre dele: 1) Kulturmødet, der er
en konference, hvor kulturfolk/kunstnere,
politikere og erhvervsfolk samtaler om dansk
kultur på baggrund af en mængde folkelige
diskussionsfora, 2) Kulturmødet PLUS, der
er en bred kunstnerisk festival med musik,
drama, litteratur, billedkunst, film, m. v., og 3)
Kulturmødet OPTAKT, som er en række samtalegrupper, alle kan deltage i og som finder
sted på højskoler, gymnasier og biblioteker.

PROJEKTBESKRIVELSE:

Pilgrimsvandringen rundt om Mors følger Kystruten på Mors. Under pilgrimsvandringen
spiller naturen sammen med både kirkerne
og kulturen på øen. Pilgrimstemaet skaber
større fokus på øen og dens herligheder – og
dens natur, som er barsk og blid for krop og
sjæl.
Pilgrim Mors er en årligt tilbagevendende
begivenhed og folk skal inspireres til på egen
hånd at begive sig på pilgrimsvandring på
Mors – og andre steder.
Vandringen er planlagt til 7 etaper og med
omkring 20 km’s vandring om dagen kan
deltagerne nå øen rundt på en uge.

Projektet har medført en øget turisttilstrømning Vestervig og giver dermed øget omsætning hos byens forretningsliv.

BUDGET:

225.000 kr./

780.618 kr.

LAG-TILSKUD:

112.500 kr./

390.309 kr.

web: www.vestervig-by.dk/thinghuset1

BUDGET:

889.868 kr.
LAG-TILSKUD: 444.934 kr.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

414.679 kr.
207.339 kr.

web: www.kulturmødet.dk

web: www.pilgrimmors.com

REGIONAL
MADKULTUR
THY-MORS

THY ØKOIS

BRÆNDERIET LIMFJORDEN

FISKEHUSET

ANSØGER: Helle og Arne Kaspersen, Frøstrup

ANSØGER: Ole Mark Jensen, Sillerslev

ROJEKTBESKRIVELSE:

PROJEKTBESKRIVELSE:

ANSØGER: Lisbeth og Per Toft Jensen,
Havnen, Thisted

Den økologiske jordbrugsbedrift på Nedergaard er blevet suppleret med en mikrovirksomhed i form af et ismejeri og butik
med produktion og salg af is af meget høj
kvalitet. Isen bliver fremstillet af egne råvarer,
økologisk mælk og fløde og tilsat lokale
bær og frugter i det omfang det er muligt
at fremskaffe og økologiske – i det omfang
det er muligt. De forskellige varianter er i vid
udstrækning gjort egnsspecifikke, f.eks. med
klithedens frugter og bær. Udover ismejeriet
åbnes også en butik, hvor isen som produceres kan købes af private evt. sammen med
relaterede produkter som f.eks. honning, saft,
m.m. og ost fra Thise Mejeri, som Nedergaard i forvejen er leverandør til.

Formålet med projektet er at få skabt en
lokal producent indenfor nydelsesgenren,
der kan forene kvalitetsoplevelser, med de
mange særlige værdifulde historier, der
ligger i området omkring Limfjorden. Vores
mål er at skabe et varemærke der ikke alene
sælger produkter fra området, men også er
med til at markedsføre området og trække
gæster til området fordi man ønsker at
besøge Brænderiet Limfjorden. Altså skabe
reel oplevelsesøkonomi.
På den yderste mole på den lille havn
Sillerslev på Sydmors har Ole etableret et lille
whisky-brænderi. Her fremstilles forskellige
kryddersnapse, og den første whisky brygget
på mæsk fra Thisted Bryghus kommer på
markedet i 2016.

PROJEKTBESKRIVELSE: - I tilknytning til vores

fiskebutik har vi ombygget en overdækket
terrasse, som i dårligt vejr kan lukkes til med
store foldedørspartier af glas. Der er skabt et
nyt lokale, som anvendes som fiskerestaurant
og markedslokale med præsentation og salg
af andre producenters produkter, som vi i
stigende grad bruger i restauranten. Selvom
vi har bygget dette, har vi stadig grund i
overskud, og den bliver forsynet med fliser og
græsarmering, så det bliver muligt, også at
stå udenfor lokalet og sælge f.eks. blomster
og grønsager, også direkte fra salgsvogne. En
del af nybygningen er et nyindrettet køkken,
som er en nødvendighed for at kunne honorere
kravene til adskillelse af de forskellige råvarer,
når vi skal kunne lave mad af både lokale
grønsager, fisk, kød, ost, is m.v. til bespisningen
i det nye torve/spiseområde. Dette køkken vil
også kunne tjene som anretter/opvarmnings/
opvaskested for de andre producenter, når de
er her for at demonstrere deres produkter.

BUDGET:

863.412 kr.
LAG-TILSKUD: 275.000 kr.

BUDGET:

669.271 kr.
LAG-TILSKUD: 289.880 kr.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

1.369.883 kr..
400.000 kr.

web: www.thy-is.dk

web: www.braenderiet.dk

www.fiskehuset.dk / www.opskriftermedfisk.dk

JUNGLEDYRET HUGO LAND

KATRINELUND

HOTEL THINGGAARD

ANSØGER: JESPERHUS RESORT

ANSØGER: KATRINELUND
Ib Kirk, Hesterøroddevej 107, 7990 Ø. Assels

PROJEKTBESKRIVELSE: Projektet er et lege-

PROJEKTBESKRIVELSE: Fremvisningsfacili-

ANSØGER: HOTEL THINGGAARD
v/ Michael Thinggaard Madsen, Jernbanegade 5,
7760 Hurup Thy

land for mindre børn baseret på Jungledyret
Hugo universet. Jesperhus har kørt shows
med jungledyret Hugo og hans venner med
stor succes. Med projektet er der lavet en
fast forlystelses-, oplevelses- og legeland,
inspireret af andre store aktører, som Disney
internationalt og Tivoli i København (Rasmus
Klump land) har stor succes med. Legelandet består af mange små legeaktiviteter
bygget op omkring jungledyret Hugo. Projektet er etableret i et eksisterende drivhus i
tilknytning til parkens zoo .
Med projektet er der skabt en indendørs
oplevelse, der giver flere gæster i såvel park
som feriecenter, og dermed bedre grundlag
for ”of season” /helårsturisme.

teter på Katrinelund. På den internationalt
kendte hingstestation og hesteejendom
”Katrinelund” er der etableret en ridebane
af en beskaffenhed, der tilgodeser hestenes behov i form af en ensartet og korrekt
fjedrende bund som skal varetage hestenes
holdbarhed og optimere deres ydeevne. Med
projektet er der skabt et attraktivt sted til
fremvisning af Katrinelunds og samarbejdspartneres produkter for kunder og publikum
af forskellige karakter alt afhængig af fremvisningens karakter.

Projektet har skabt 4 arbejdspladser mere i
Jesperhus Resort.

LAG-TILSKUD:

1.460.000 kr.
300.000 kr.

web: www.jesperhus.dk

Hotel Thinggaard ønskede at udvide med 24
dobbelt værelser, så hotellet i alt kommer op
på ca. 70 senge - alle med bad og toilet, tv,
internet, osv. Dermed kan man imødekomme
andre turistaktørers store ønske om at kunne
tilbyde pakketure og miniferie med oplevelser til turister. Det medvirker til at gøre Thy
attraktiv som helårsdestination på overnatningsdelen og pakketure/miniferiedelen.
EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Effekt anført ved

projektafslutning i 2009: 2 arbejdspladser. I
dag oplyser projekthaveren, at projektet har
medført ansættelse af yderligere 3 medarbejdere – altså i alt 5 arbejdspladser.
* LAG-Tilskud på 250.000 kr. (en lille del af det
samlede budget, men det var netop dette tilskud,
der medførte at pengeinstituttet gav den endelige
bevilling af lån til byggeriet)

EFFEKT / ARBEJDSPLADSER:

BUDGET:

PROJEKTBESKRIVELSE:

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

1.089.000 kr.
272.250 kr.

web: www.katrinelund.dk

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

11 mio. kr.
* 250.000 kr

web: www.hotelthinggaard.dk

BUEN 49

SOLENERGI I PEDALERNE

ØSTERSPREMIERE

ANSØGER: LISBETH OG JØRGEN IMMERSEN,
Stagstrup

ANSØGER: MORSØ TURISTBUREAU

ANSØGER: MORSØ KOMMUNE

ROJEKTBESKRIVELSE:

PROJEKTBESKRIVELSE:

Solenergi anvendes som et af virkemidlerne
til at øge tilgængeligheden til både natur-,
kultur- og historiske oplevelser. Der tiltrækkes flere turister til Mors, som markedsføres
som grøn energi-ø

PROJEKTBESKRIVELSE:

På ejendommen tilbydes ferieophold i velindrettede lejligheder, og gæsterne har dagligt
mulighed for at følge livet på gården og i
omegnen.
Da gården også rummer en velassorteret
gårdbutik, med vægt på egne producerede
råvarer er der rig mulighed for at tilbyde gæsterne en indbydende, sund og nærende kost,
som de sætter meget stor pris på.
Foruden de overnattende gæster, kommer
der mange besøgende, som opholder sig i
kortere eller længere tidsrum i og omkring
ejendommen.
Med projektet er der i en tidligere lade etableret et lege- og multiaktivitetsrum for børn
– såvel børn på ferieophold som fastboende
børn, som f.eks. kan afholde fødselsdag i
aktivitetsrummet og på gården.

Der er etableret solcelleanlæg til opladning
af EL-cykler, som tilbydes til udlejning til turister, som har lyst til at opleve øens smukke
landskab og turistattraktioner. Trenden går
mod aktiv ferie, hvor vi på Mors kan tilbyde
kystruten for vandrere og turen rundt om
Mors på vandet i kajak og kano. Mors er en
mindre ø, hvorfor det er oplagt, at turistoplevelser kan foregå på cykel over forholdsvis
korte afstande.
www.visitmors.dk/mors/udlejning-af-el-cykler

Med Østerspremieren er der skabt en event,
som kan markere Nykøbing Mors som
Danmarks skalddyrshovedstad - med østers
som galionsfigur. Østerspremieren skal på
sigt tiltrække østerselskere fra nær og fjern
og hjælpe til at give Nykøbing Mors og den
resterende ø et imageløft og en attraktiv
brandingsmulighed. En øget interesse for
østers er vigtigt for den lokale østers- og
muslingeindustri.
Hovedaktiviteten i Østerspremieren er en
hovedevent på havnen i Nykøbing Mors, hvor
lokale østers promoveres. Hovedaktiviteten
er efterfulgt af flere andre mindre aktiviteter
på Mors. Aktiviteterne skal efter de to første
år forblive selvfinansierende via bl.a. deltagerbetaling. Østerspremieren skal være en
tilbagevendende event i oktober år efter år.

EFFEKT / ARBEJDSPLADSER: Projektet har

medvirket til etablering af 2 arbejdspladser.
BUDGET:

465.000 kr.
LAG-TILSKUD: 232.500 kr.

BUDGET:

807.600 kr..
LAG-TILSKUD: 403.800 kr.

BUDGET:
LAG-TILSKUD:

430.000 kr.
215.000 kr.

web: www.buen49.dk

web: www.visitmors.dk

web: www.mors.dk/oplev-mors/premiere.aspx
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