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Udviklingsplan for Struer Havn
Holstebro-Struer Havn er i dag opdelt i en lystbådehavn og en trafikhavn. Lystbådehavnen afgrænses mod vest af det nye boligområde
”Sejlhusene”. Mod øst ligger ”Værftet”, som består af et højhus med
bank, kontorer, og eksklusive lejligheder på toppen af højhuset, samt et
Wellnesscenter. Øst for Værftet ligger den gamle fiskerihavn og
erhvervshavnen med et syd- og et øst bassin. Bygningerne anvendes til
Havnekontor og depot for havnen, skibsmægler, undervisnings- og
værkstedlokale for skoleskibet Marilyn Anne, klublokale for Nordvestjysk
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Fjordkultur og VVS- virksomhed. Et lukket slagteri, DLG – pakhus, atelier
samt udstilling for kunstmaleri og glaskunst. En del af de resterende
bygninger ved Øst kajen anvendes til vinteropbevaring af campingvogne.
Længere mod nordøst er der olie- og benzinlager, sejlerbutik, sejlmager
og pladser til vinteropbevaring af lystbåde.
Mod syd afgrænses havneområdet af Thybanen og den gamle Godsekspedition.

Interessegruppen
Den består primært af Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Museum og
Støtteforeningen for Jernbanemuseet.
I tilknytning hertil opbygges et netværk af virksomheder og institutioner
på havnen. Struer Kommune og Havnebestyrelsen vil være en samarbejdspartner.
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UDVIKLINGSPLAN FOR STRUER HAVN

FORORD
Tirsdag den 1. oktober 2013 indledte vi arbejdet med at lave en udviklingsplan for Nordvestjysk Fjordkultur –
(Her forkortet til NFK.)
Planen er et led i Struer Kommunes projekt: Styrkelse af udviklingen i Struer Kommune i samarbejde med LAG
Struer.
En udviklingsplan har kun værdi, hvis NFK´s medlemmer løbende er med til at definere, prioritere og revurdere
målsætningerne for de fremtidige projekter og aktiviteter, som skal være pejlemærker i foreningens
virksomhed.
Arbejdet med udviklingsplanen er båret af et ønske om at bevare og udvikle det miljø, der er vokset op
omkring en fælles interesse og tilknytning til Limfjordens natur, kystkultur og historie. Her er det oplagt at tage
udgangspunkt Holstebro - Struer Havns betydning for Struers udvikling.
Havnen og Jernbanen var og er som bekendt forudsætning for Struers udvikling til industriby. Havnens
betydning som trafikhavn er dog aftaget og bygninger, arealer og anlæg reduceres efterhånden til
opbevaringssteder for lystbåde og campingvogne, eller henstår uudnyttede eller tomme.
I NFK har vi længe været opmærksom på denne udviklingstendens og set frem til en helhedsplan omkring hele
havneområdet og forbindelsen mellem by og havn. Derfor har vi også tidligere udarbejdet idéoplæg og forslag
til plan for udviklingen af Holstebro - Struer Havn.
F. eks. et projekt om etablering af et center for formidling af kystkultur og historie som knytter sig til Limfjorden
er genoptaget.
Der skal skaffes økonomisk grundlag for etablering af fysiske rammer i NFK, som forudsætning for at tiltrække
andre brugergrupper. Det fordrer et samarbejde med kommunen, kulturelle institutioner og museer,
virksomheder med interesser i havneområdet og foreninger.
Vi vil gerne medvirke til at planen udvikles som projekter, der skaber synergi mellem erhverv, oplevelsesøkonomiske-, kulturelle- og sociale interesser. Udviklingsplanen kan realiseres, hvis alle parter går ind i en
dialog og bliver hørt om deres interesser i de konkrete delprojekter.
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NB: Vi har ikke skrevet deadlines ved tidshorisonter i vores visionsplaner, da vi vil afvente slagets gang her.
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NORDVESTJYSK FJORDKULTUR – ET HISTORISK RIDS
NFK, et Kyst-kulturcenter.
Fra idé til virkelighed.
Engang i 1994 gik et par sjægtesejlere og
baksede med en idé om at skabe et godt
sted hvori man kunne viderebringe den
ægte fjord-kultur:

Det skulle være et sted, hvor man kunne opleve
bådebyggeren, rebslageren, smeden, slæbestedet
og en museumsbygning. Man kunne også se for
sig en træskibshavn med Marilyn Anne som det
store trækplaster.
Efterhånden kom der ”kød” på skelettet, i 1995
havde man en arbejdsgruppe bestående af sjægtesejlere, erhvervschefen i Struer Kommune og Havnemesteren.

Den 14. maj 1998 var der stiftende generalforsamling for foreningen ”Nordvestjysk Fjordkultur”. Den
første valgte bestyrelse så sådan ud: Bent Gandrup, Ole Olsen, Algot Øhlenschlæger, Anders
Røjbæk og havnemesteren Torben Frederiksen.
Suppleanter blev: Niels Møller og Lars Rudolf.
Det var foreningens fornemste opgave at arbejde
for bevarelsen og udbredelsen af kendskabet til
kyst- og fjordkulturen, især i Nordvestjylland.

Det var et stærkt hold. Men trods alle forventninger, skete der ikke rigtigt noget. Projektet var
blevet nedprioriteret i kommunen og det trak ud
medet tilsagn om at få lov til at bruge
lagerbygningen på Havnevej 6, som sidst havde
været brugt af Park og Vej under Struer Kommune
- til klublokaler.

I 1996 blev gruppen udvidet med museumsinsp.
Torben Holm – Struer Museum og skoleinspektør
Lars Rudolf – Marienlyst Produktionsskole i Skive.
Man sendte en ansøgning til Indenrigsministeriet,
og fik bevilliget 100.000,- kr. til en forundersøgelse.
F.N. Tegnestue laver tegningerne, Der blev lavet
modeller, og i 1997 var man klar til at forelægge
projektet for Kommunen. Hele herligheden ville
løbe op i ca. 30 millioner kr. Alle var begejstrede
for planen.

Havnevej 6,set ude fra

I 2000, fik Nordvestjysk Fjordkultur endelig tilladelsen.
Man stod nu med nøglerne til en lagerbygning, der
var i en noget miserabel forfatning. Der var huller i
taget og det hele var piv utæt. Men bygningen var
stor, og den havde en atmosfære, der tiltalte
gruppen. Her var plads til flere både under tag på
en gang. Og der fulgte 25.000,- kr. med til det
første års husleje.
Plan for Nordvest Fjordkultur – kystkulturcenter i Struer.

Efter nogen snak frem og tilbage, sagde man ja
tak.

Se bilag 1
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Nu skulle huset gøres brugbart. Hullerne i taget
blev udbedret, den værste træk blev stoppet, der
blev lavet filebænke og en stor del af det nuværende faste inventar i værkstederne. Der kom maskiner ind i både snedkerværkstedet og i smedjen. I
smedjen havde man også anskaffet esse. Der
knyttede sig en historie til hver eneste maskine.

I 2001 afholdt bådebygger Ole Olsen et kursus i
bådebygning. Det var i regi af et af oplysningsforbundene. Det gav en masse opmærksomhed og
medlemstallet steg støt. I dag er vi over 100
betalende medlemmer.

Det var også i 2001, at man udskrev en konkurrence til et logo for Nordvestjysk Fjordkultur.

Det vindende forslag illustrerede det, vi alle møder,
når vi færdes på fjorden - nemlig bøjer der skal
passeres, bruges som vendemærke eller, at man
bare skal være opmærksom på, hvor man har den.
Og så er der endvidere mågen. Den hører da naturligt med til fjorden.
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NORDVESTJYSK
FJORDKULTUR - HVORDAN
SER DET UD IDAG
I dag er der gang i ”Kulturen”.

I 2002 lykkedes det den daværende formand at få
NFK på den kommunale finanslov. Det betød at
økonomien var stabil, der skulle ikke ruttes med
pengene, men det så fornuftigt ud.

Vi nyder ikke alkohol i NFK i det daglige – kun til
fester og store arrangementer, men der hygges
meget, og der drikkes meget kaffe.
Derudover er der også altid aktivitet i værkstederne
i dagtimerne. Nogen pusler med småting til foreningen eller privat, andre bygger nye både eller modeller af både. Andre arbejder med renoveringer
og forbedringer af vores bygninger
Ud over det praktiske arbejde med bådene, holder
vi også maritime foredrag og kurser. Vi tager inspirationsture til andre havne og museer. Vi har et
meget godt samarbejde med Struer Museum, hvor
vi deltager i hinandens aktiviteter.

Nu råder NFK over 5 sjægte, 1 åledrivkvase, en
bæltbåd og en lodsbåd. I dag er vi ca. 100 betalende medlemmer af NFK.
Om sommeren bliver der hver tirsdag fra kl. 19.00
flittigt sejlet træningsture fra havnen. Vi deltager
også altid i de tre store kapsejladser - Venø Rundt
fra Humlum, Ror Cup på Jegindø, og VM i sjægtesejlads i Hjarbæk sidste i sejlsæsonen. Dette giver
et godt sammenhold med de andre maritime
foreninger rundt om Limfjorden.

NFK er efterhånden godt kendt i sjægtekredse,
men også i andre sammenhæng. Bl.a. bliver der
gjort et stort arbejde af klubbens medlemmer i
forbindelse med den store kapsejlads ”Limfjorden
Rundt” sammen med Marilyn Annes Venner.

Om vinteren mødes vi hver tirsdag aften kl. 19.00 –
ca. 21.30. Her vedligeholder vi vores flåde af
ovennævnte både. Vi er så heldige at være en
bredt sammensat flok, der er folk fra alle mulige
faggrupper fra både det private og det offentlige
erhvervsliv. Vi mødes, fordi vi alle er interesserede
i træskibe, sejlads og det kulturelle liv, der er og
har været omkring Limfjorden. Dette vil vi alle
gerne være med til at videregive til andre. Her ud
over er alle gode til at videregive deres faglige erfaringer til de øvrige medlemmer, så snakken går
flittigt om både praktiske og kulturelle ting.

Vi har endvidere et godt samarbejde med Struer
Museum.
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Den første weekend i februar holder vi Fjordens
Dag. Den er efterhånden blevet til en tradition, der
kan samle omkring 100 engagerede og
interesserede træskibssejlere fra hele Limfjordsegnen. Der kommer også folk fra både Østkysten
og Vestkysten. På Fjordens Dag har vi altid et
maritimt indslag udefra. På dagen søger foreningerne inspiration hos hinanden, og her vi deler ud
af vores erfaringer. I 2014 fik vi dannet et netværk
fra Fiskeri Museet i Esbjerg i syd til FDFsøspejdernes skib Jens Krogh i nord. I netværket
vil vi holde hinanden orienteret om diverse
arrangementer og tiltag.

Vi har været så heldige at få en 5m-er kapsejladsbåd forærende. Den er vi i gang med at renovere.

Herudover har vi flere både i udsigt.
Vi er blevet opfordret til et tæt samarbejde med
Danmarks Museum for Lystsejlads.

Projekter:
Vi har renoveret vores mødelokale. Men det kniber
meget med pladsen. Derfor ønsker vi en udvidelse
– se under bygningsoptimering.
Vi har udvidet adgangen til vores bådehal.
Vi etablerer udstillinger både i Pakhuset - Havnevej
6 og på Struer Museum
Om sommer har vi plancher med informationer om
foreningen og vores både. Plancherne ligger på
kajen foran bådene i Fiskerihavnen. Disse bliver
set af rigtig mange.
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VISIONEN
Vi vil i Nordvestjysk Fjordkultur være med til at
formidle kendskabet til Limfjorden og det unikke
miljø, der er omkring fjorden. Det være som
erhvervsområde mellem fjord og land, som fritidsog turistområde og det kulturelle liv omkring
fjorden. Derfor vil vi have etableret et videns- og

kulturcenter for Limfjorden i de gamle
træbygninger, der er tilbage på havnen. Dette ser
vi i et samarbejde med Kommunen, Struer
Museum og andre interesserede institutioner og
foreninger.

Det er meget vigtigt for os at:
det unikke miljø, der er i NFK, skal bevares.
og ambitionsniveauet må ikke gå ud over frivilligheden.
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Med henblik på, at vi i Fjordkultur gerne vil fremstå tydelige overfor kommunen, fremlægger vi her et forslag til
en helhedsplan for NFK´s fremtidsplaner.

Vi har følgende indsatsområder: 1. Bygnings optimering
2. Videnscenter
3. Aktiviteter for Alle

Vision – projekt 1: Bygnings optimering
Punkt

Tovholdere: Algot Øhlenschlæger

Tidshorisont

Bent Gandrup
Installationsgruppen

1

Hos NFK arbejder vi med et større projekt omkring renovering og bevaring af det
gamle pakhus på Havnevej 6.

Pakhuset er nu indrettet med tømrer/snedker- og smedeværksted samt bådhal
og klublokale, som anvendes til møder, foredrag og kurser. Udover NFK benyttes klublokalet også af fiskeriforeningen ”Fjordfiskerne” og Marilyn Annes Venner. Værkstederne benyttes til restaurering og nybygning af historiske skibstyper, som sjægte, drivkvaser, fjordkuttere, kapsejlads både i træ og pramme.

2
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3

Som et af de få pakhuse der er tilbage på Struer Havn, er bygningen et stykke
havne- og erhvervshistorie. Den illustrerer Struers udvikling som knudepunkt og
trafikhavn for et stort opland.

Renovering og ombygning af pakhuset skal gøre lokalerne præsentable og
brugbare til udstillinger, møde- og kursusaktivitet året rundt og skal henvende sig
til både folk i lokalområdet og turister.

4

5

Vi vil lave åbne værksteder og stille bygningen til rådighed for udstillinger,
konferencer og kursusaktiviteter, som hovedsagelig knytter sig til det maritime
miljø, lokalhistorien og arbejdet med bevaringsværdige skibe.

6

Vi har taget initiativ til et netværk, som består af foreninger og virksomheder
omkring Struer Havn. Vi samarbejder med Struer Museum og Limfjordsmuseet i
Løgstør om fælles interesser omkring bevarelse af kulturarven.

7

8

I bestræbelserne på at bevare og udvikle foreningen har vi sammen med Struer
Kommunes Kultur- og Socialforvaltninger drøftet et evt. samarbejde omkring
tilbud til grupper af skoleelever og grupper af f.eks. psykisk handicappede om
formidlings- og praktikforløb.

Struer Kommune afventer resultaterne af Skole- og Arbejdsmarkedsreformerne,
og den har inviteret os til udviklingsmøder med udviklingskonsulenterne på de to
områder. Resultatet vil indgå i kommunens budgetseminar, hvor der endeligt
tages stilling til en medfinansiering af nærværende projekt. Forhåndsinteressen
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er klart tilstede.

9

10

Endvidere er vi midt i en proces, som vil sikre, at vi kan bevare de værdier, der
allerede eksisterer i vores forening. Processen skal sikre medejerskabet til de
nye aktiviteter, vi planlægger.

Vi skal sikre, at vores faciliteter og maskiner er lovmæssigt godkendte og i
orden. Derfor må vi udskifte maskiner, som ikke opfylder nævnte krav.
Maskinerne er stykket sammen af forældede og lånte maskiner, der kun
fungerer for medlemmer med faglig erfaring og viden.
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Vi har fået tilsagn fra Fiskeri-LAG om støtte til maskiner og inventar på i alt
270.000.- kr.. Vi forventer at afslutte arbejdet inden udgangen af 2014.
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Se tegninger i bilag 2 & 3

Vision – projekt 2: Videnscenter
Punkt

Tovholdere: Asger Brodersen

Tidshorisont

Jan Paarlberg
Tommy Venø Jensen

1

2

Være med til at illustrere det liv, der har været langs og på fjorden, ved at vise de
livsbetingelser og den afhængighed, der har været mellem land og fjord.

Være med til at illustrere Struer / Holstebro - Struer Havns udvikling fra fiskerleje til
industri- og turisthavn

3

Være med til at vise udviklingen i Struer som trafikalt-, industrielt- og handelsmæssigt knudepunkt.

4

Have et nært samarbejde om området med Kommunen, Turistforeningen, Handelsstandsforeningen, Sejlklubben, Struer Museum, Marilyn Anne, Jernbaneklubben,
Produktionsskoler og andre interesserede parter.
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5

Omdanne området langs banen og havnekajen fra Fiskerihavnen og ud på Vralden
til en form for ”Memory Laine” med vikingeskibet Imme, Det gamle Billethus,
udstilling af udvalgte limfjordsbådtyper og en eventuel tilbagelægning af
jernbanesporet til havnen.

6

At området langs med trafikhavnen bevares fortsat med den gode blanding af aktive
erhvervsvirksomheder (smed og havnekontor og havneværksted), Marilyn Annes
skole, NFK og evt. andre foreninger.

7

At de mellemliggende røde bygninger overtages af NFK, Marilyn Anne og Struer
Museum til en museums- og sanseudstilling for fjorden og byen.

Gøre området og bygningerne til en skoletjeneste og et oplevelsescenter for egnens
institutioner, skoler og foreninger.

8

9
Gøre Struer Havn til et mekka for større træskibe.
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10

Etablere en bedding til istandsættelse af træskibe og øvrige skibe i havnen på
frivillig basis

Etablere træskibstræf inden sejlsæsonen begynder i april/maj måned

11

Inddrage de gamle træbygninger nede på havnen til et aktivt studie- og

14
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12

videnscenter for ovennævnte tiltag

13

Gøre området og bygningerne mere turistvenlige.

Genbruge slagteriet til et kultur- og eventcenter for dykkere, klatrer, skatere etc.
14
(Kig f.eks. på, hvad man har gjort i Düsseldorf).

Vision – projekt 3: Aktiviteter for Alle
Tovholder: Asger Brodersen

Tidshorisont

Punkt
Frants Vestergaard
Lasse Øland
Ole Ishøj

1

Tilbyde unge at komme med ud at sejle sjægt, opleve suset, så de kan blive næste
generation af NFK´ der bærer kulturarven videre

2

Udstillinger i de forskellige bevaringsværdige bygninger ved fjordkulturen. Evt.
udstillinger i bådehallen i turistsæsonen

3

Arrangerer besøg for institutioner, børnehaver fritidsordninger.

4

Lave samarbejde med skoler, når elever skal lave projektarbejde, som studiemiljø /
oplevelseskultur / igangsættelse af temaer som fjorden, fiskeri og miljø.

5

Mindesamling ved udveksling og formidling af historierne med ældre besøgende,
samt vidensopsamling.

6

Formidle kulturen som var og er ved STRUER Havn ,b io l og i , m i lj øu d v ik l in g i
og om k r in g L im f j or de n .

7

Et Fjordenshus hvor ældre plejehjemsbeboer m.m. kan komme, som et oplevelses
center, både ved udflugter og i behandling af demente.

15

Visioner for Holstebro-StruerHavns østlige del

STRATEGIEN
Vi vil aktiv udvikle vore ideer set i sammenhæng
med øvrige interessenter ved havnen og med
kommunens helhedsplan for havnen. Vi vil rette
henvendelse til Kommunen, Erhvervsvirksomheder, Visit Struer / Turistforeningen, Struer Museum, Marilyn Anne, Sejlklubben, Jernbaneklubben
og andre interesserede.

Lokaludvalget for

HANDLEPLAN
Ovenstående visionsplaner er en beskrivelse af de
nuværende indsatsområder. Aktiviteter og tiltag der
arbejdes med at styrke og implementere i lokalsamfundet Nordvestjysk Fjordkultur til glæde for
lokale og gæster.

Vision-projekt 1: Bygnings optimering.
Tovholdere: Algot Øhlenschlæger
Bent Gandrup
Installationsgruppen

Vision-projekt 2: Videnscenter.
Tovholdere: Asger Brodersen
Jan Paarlberg
Tommy Venø Jensen

Vision-projekt 3: Aktiviteter for Alle.
Tovholder: Asger Brodersen
Frants Vestergaard
Lasse Øland
Ole Ishøj
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