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Staby er en landsby med ca. 200 indbyggere i den nordlige del af 
Vestjylland i Holstebro Kommune. Staby er beliggende nær Vesterha
vet og Nissum Fjord samt Husby Sø og Nørresø. 

Staby står overfor et omfattende anlægsarbejde i forbindelse med 
at der skal separatkloakeres og byen skal klimatilpasses. Holstebro 
Kommune, Vestforsyning og borgerne i Staby er gået sammen om et 
løse byens udfordringer med vand. Frem for blot at rørlægge vandet 
er det ambitionen at bruge vandet til at skabe en mere attraktiv lands
by både for borgerne, potentielle tilflyttere og for områdets mange 
turister. Klimatilpasningen af Staby skal skabe merværdi og landsbyen 
skal i langt højere grad forbindes til naturen.

Staby er udvalgt som pilotprojekt i samarbejdet mellem Holstebro 
Kommune og Vestforsyning. Det vil sige at kommunen og forsynin
gen løbende opsamler erfaringerne fra både inddragelsen af borger
ne, de tekniske undersøgelser og det egentlige anlægsarbejde for at 
kunne udarbejde en drejebog for klimatilpasning, som efterfølgende 
kan benyttes i andre mindre bysamfund i Holstebro Kommune.          

Indledning
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SÅDAN GJORDE VI
Klimatilpasningen af Staby skal tage udgangspunkt i byens styrker, og 
det som skaber værdi for borgerne. Derfor er der i efteråret 2019 
afholdt en række interviews med udvalgte borgere i Staby. Under in
terviewene gav borgerne udtryk for, at der er stort behov for ”bynær
natur”, som er let at komme til, og som kan skabe en forbindelse til 
”den store natur” omkring byen. Herudover var borgerne meget op
tagede af, hvorvidt det ville være muligt at nedsætte hastigheden for 
den trafik, der passerer gennem Staby. Trafik og nærhed til naturen 
var således borgernes primære bekymringer og behov.

Efterfølgende blev der i januar 2020 afholdt en kreativ workshop, 
hvor et overvældende stort antal borgere fra Staby mødte op. For
målet med workshoppen var at involvere borgerne i at udvikle ideer 
til, hvordan det vil være muligt at håndtere overfladevandet i Staby og 
SAMTIDIG give landsbyen et løft med udgangspunkt i natur, bære
dygtighed og trafikdæmpende foranstaltninger.

OM DETTE KONCEPTKATALOG
Dette konceptkatalog tager udgangspunkt i borgernes ideer og er 
således en videreudvikling og en visualisering af mulige tiltag i Staby. 
Kataloget skal læses som inspiration til udviklingen af byen og lokal
området.

Borgernes ideer skal nu videreudvikles, og i samarbejde med en arki
tekt skal der udarbejdes et prospekt, hvor udvalgte koncepter indar
bejdes konkret i den landskabsmæssige og bynære kontekst. 

Det er vigtigt at understrege at ideerne i dette konceptkatalog ikke 
skal realiseres 1:1. Der er tale om et katalog, der viser og beskriver en 
række visioner og muligheder for Staby. I den efterfølgende udvæl
gelses og konkretiseringsproces kan der opstå helt nye ideer, som 
ikke er indeholdt i dette konceptkatalog.

Workshop med borgnerne i Staby
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Principper
Udviklingsprojektet i Staby bygger 
på en række principper, ligesom 
projektet skal tænkes sammen med 
en række strategiske indsatser og 
styringsværktøjer for lokalområdet.

PRINCIP 1
Baseret på lokale behov og løsning af 
problemstillinger med vand
Håndteringen af vandet i Staby bliver kun en 
succes, hvis der arbejdes med løsninger, som 
giver mening for de lokale borgere. Derfor er 
borgerinddragelse et grundlæggende prin
cip i projektet, ligesom løsningskoncepterne 
skal være et nytænkende svar på, hvordan 
vandet kan skabe merværdi i landsbyen.
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PRINCIP 2
Løsning af FN’s Verdensmål
En række af FN’s 17 Verdensmål er relevante at indarbejde i projektet, og på den måde 
lade Staby være et foregangseksempel på en ansvarlig bæredygtig landsby. Det drejer sig 
om følgende mål:

Mål 3 – Sundhed og trivsel  
Sikre et sund liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.  
Projektet i Staby arbejder med FN’s delmål om at halvere dødsfald og tilskadekomster 
som følge af trafikulykker. 

Mål 6 – Rent vand og sanitet  
Sikre, bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle.
Projektet i Staby tager udgangspunkt i FN’s delmål om at øge genanvendelse og sikker 
genbrug af vand. Ligeledes skal der arbejdes med delmålet om at sikre bæredygtig op
samling af vand samt at støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvalt
ningen af vand og sanitet.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund  
Gøre byer inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det er vigtigt at byen er attraktiv 
for nuværende og kommende børnefamilier. 
Projektet i Staby tager udgangspunkt i FN’s delmål om, at trafiksikkerheden skal forbedres. 
Herudover skal der arbejdes med at give universel adgang for at sikre inkluderende og 
tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og 
for personer med handicap. Stabyprojektet fokuserer ligeledes på delmålet om at støtte 
positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdi
strikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning. 

Mål 17 – Partnerskaber for handling  
Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.
Projektet i Staby tager udgangspunkt i FN’s delmål om at tilskynde til og fremme effektive  
offentlige partnerskaber, offentligtprivate partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. 
Alle lande har skrevet under på at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed 

og bremse klimaforandringer inden 2030.

Forestil dig en verden, 
hvor vi har AFSKAFFET FATTIGDOM 
og STOPPET SULT
Alle mennesker har adgang 
til RENT VAND OG SANITET, hvilket 
er med til at sikre SUNDHED 
OG TRIVSEL, og alle børn får en 
KVALITETSUDDANNELSE 
Piger og drenge overalt 
kan udnytte deres fulde 
potentiale, fordi der er 
LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Ved hjælp af fornuftige 
investeringer i BÆREDYGTIG 
ENERGI og INDUSTRI, INNOVATION 
OG INFRASTRUKTUR har vi både 
skabt ANSTÆNDIGE JOBS OG 
ØKONOMISK VÆKST og opnået 
MINDRE ULIGHED 
Vi lever i BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFUND, og takket 
være en solid KLIMAINDSATS 
har vi bremset den globale 
opvarmning 
Både LIVET I HAVET og LIVET PÅ 
LAND trives igen, fordi vi har 
sikret ANSVARLIGT FORBRUG OG 
PRODUKTION 
Sidst men ikke mindst kan 
alle mennesker leve trygt, 
fordi STÆRKE INSTITUTIONER sikrer 
FRED OG RETFÆRDIGHED 
Alt dette har vi opnået, fordi 
vi arbejder sammen gennem 
PARTNERSKABER FOR HANDLING

center for global dannelse
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PRINCIP 3
Sammentænkning med Geopark Vestjylland og Naturpark Nissum Fjord
En geopark er et område, der omfatter en særlig geologisk arv og en bæ
redygtig strategi for udvikling af området. Geopark Vestjylland har til formål 
at formidle historien om Vestjyllands dannelse og den natur og kulturhisto
rie, der er en følge af områdets geologiske processer. Samtidig er Geopark 
Vestjylland et lokalt initiativ, der medvirker til at skabe lokal udvikling og iden
titet gennem formidling, udvikling af partnerskaber og gennemførelse af 
projekter, der understøtter bæredygtig turisme. 

Nissum Fjord blev i 2018 udnævnt til naturpark under Friluftsrådets mærk
ningsordning – Danske Naturparker. Naturpark Nissum Fjord skal skabe 
bedre forhold for dyr og planter, og skal samtidig guide lokalbefolkning og  
gæster til at finde landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi.

Husby Klitplantage

Sandløber, Naturpark Nissum Fjord
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PRINCIP 4
Baseret på turismeudvikling og indarbejdelse af udviklings-
plan for Vestkysten
Turismen udgør en betydelig indtægtskilde i Vestjylland, og om 
sommeren er Staby et naturligt stop for de mange turister, der er 
på vej til eller fra sommerhus ved Vestkysten. 

Med Udviklingsplan for Vestkysten er det ambitionen at Vestky
sten i 2025 skal have oplevet en markant vækst i omsætning, 
overnatninger, døgnforbrug og tilfredshed. Dette skal blandt an
det opnås ved at styrke oplevelser og adgang til naturen. Der skal 
eksempelvis arbejdes med tilgængelighed og oplevelsesudvikling 
i naturen samt satses på stærke formidlingscentre og attraktioner. 

Thorsminde er udpeget som en stærk feriedestination, og det 
er blandt andet Thorsminde, turisterne kører til, når de passerer 
gennem Staby.
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PRINCIP 5
Staby – en del af Vesterhavsklyngen
Landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og 
Madum er gået sammen i en landsbyklynge, som har 
fået navnet Vesterhavsklyngen. De fem landsbyer er ud
fordret af et faldende befolkningstal – der bliver færre 
børn og unge, men flere ældre. Det medfører, at grund
laget for skoler, daginstitutioner, butikker, mødesteder og 
foreningslivet bliver truet. De fem landsbyer har dannet 
landsbyklyngen for at kæmpe imod den demografiske 
udvikling, styrke samarbejdet og skabe aktiviteter, som 
giver borgerne kendskab til hinanden. Målet er at styrke 
landsbyerne udad såvel som indadtil.
Udviklingsprojektet og initiativerne i Staby er således ikke 
kun for borgere bosat i Staby, men for borgere i hele 
klyngeområdet samt naturligvis turister og besøgende.

Sammentænkning med værktøjet ”Holstebrobyerne 
– en helhed med variation”
Holstebro Kommune har fået udarbejdet et strategisk og 
kvalitativt styringsværktøj til udvikling af stationsbyerne 
og landsbyerne i kommunen. 
Styringsværktøjet har en tjekliste, som skal benyttes i ud
viklingen af Staby, og som ses her.
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eller et konkret projekt for Holstebrobyerne, bør 
man bruge styringsværktøjets tjekliste for at se 
om plan eller projekt lever op til den overordnede 
strategi for Holstebrobyerne.
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Vesterhavsklyngen

Holstebro Kommunes strategiske og 
kvalitativestyringsværktøl
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Staby er en landsby i det nordlige Vestjylland med ca. 200 indbygge
re. Staby er beliggende nær Vesterhavet og Nissum Fjord samt Hus
by Sø og Nørresø samt Husby Klitplantage. Det vindblæste og flade 
landskab er kendetegnet af en bred biodiversitet bestående af både 
hav, fjord, skov og enge. Staby er beliggende 27 kilometer vest for 
Holstebro og 23 kilometer nord for Ringkøbing.

Landsbyen Staby
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VIGTIGE MØDESTEDER OG OMRÅDER I STABY

Toften og  
Landsbyvænget 
På Toften er der 12 
parcelhusgrunde til salg 
samt 2 parcelhusgrunde 
på Landsbyvænget. Der 
er ikke solgt grunde i 
flere årtier. I forbindelse 
med boligområderne 
Landsbyvænget og 
Toften er der et mindre 
grønt område samt et 
mindre fredskovpligtigt 
areal. 

Købmanden 
Købmanden er et vigtigt 
indkøbs og kommuni
kationssted. I december 
2019 er et nyt ”lås dig 
selv ind koncept” blevet 
indført. Det betyder, 
at kunder via en App 
kan låse sig ind i køb
mandsbutikken uden 
for åbningstiden. Staby 
har også en butik ved 
siden af købmanden 
med genbrugsting samt 
brugskunst og ”nørkleri
er” og et sted, hvor der 
er tid til hygge, en god 
snak og en kop kaffe. 

Grønne områder og 
mejeriet 
I centrum af Staby 
holder frivillige ”Den 
grønne plads”, der er 
et areal foran mejeriet 
og ”Den glade have”, 
der ligger bag købman
den, der ejer grunden. 
De grønne områder er 
mødesteder, som også 
er med til at forskønne 
landsbyen. Mejeriet er 
ikke længere i drift og 
borgerne drømmer om 
at erhverve bygning 
og indrette den til nye 
formål.

Skole, Børnehuset og 
Sognegården 
Staby Skole har ca. 
130 elever i årgangene 
fra 0.  7. kl. I sambyg
ning med skolen ligger 
Danmarks ældste sog
negård – Staby Sog
negård. Lærkereden 
er en aldersintegreret 
institution med børn 
fra 310 år. Der er ca. 
40 børnehavebørn og 
30 skolebørn. Institu
tionen er beliggende 
i tilknytning til Staby 
Skole og er en såkaldt 
landsbyordning, hvor 
institution og skole har 
fælles ledelse. Nogle få 
kilometer mod nordøst 
ligger Staby Efter skole, 
der er et stort aktiv for 
området.
 

Idrætsanlæg og  
Ungehuset 
De udendørs idræts
faciliteter – boldbaner, 
skaterbane, petanque
bane – er placeret ved 
Skråvej i den nordøstlige 
del af byen. Klubhu
set – tidligere ejet af 
HusbyStaby Idræts 
og Ungdomsforening 
(GUF) er nu overdraget 
til Vesterhavsklyngen og 
anvendes til ungehus. 
De kommunalt ejede 
arealer umiddelbart 
uden for Ungehuset 
inkl. skaterbane er nu 
udlånt til ungehuset, 
som er et fælles projekt 
i Vesterhavsklyngen.
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Husby Sø 
Husby Sø er beliggende sydvest for Staby. Søen er en lavvandet sø, 
som i dag er inddiget. Området omkring søen er privatejet, og der er 
ikke offentligt ejede arealer ved søen. Der er et rigt fugleliv ved søen, 
hvor rørdrummen ofte høres. Der er også mulighed for at se en lokal 
udgave af sort sol, når stærene samles i tusindvis ved solnedgang. 

Husby Klitplantage 
Ca. 5 km vest for Staby ligger Husby Klitplantage, der er 1100 ha. 
stort. Plantagen har en stor variation i træsorter herunder bjergfyr, eg, 
bøg og gran. I skoven er der anlagt cykel, vandre og ridestier.

Nissum Fjord 
Nissum Fjord er en kystlagune, hvor ferskvand fra et stort opland via 
især Storå samles i fjorden, før det lukkes ud og blandes med Vester
havets saltvand ved slusen i Thorsminde. Fjorden er et smukt, sjæl
dent og følsomt naturområde, der giver mulighed for en lang række 
naturoplevelæser herunder kajakture, vandreture, rideture, træklat
ring, cykel og mountainbiketure, lystfiskeri mv. Den regionale cykel
rute 17 har et ruteforløb omkring Nissum Fjord.

Naturen rundt om Staby
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Foreninger i Staby

Foreningen Aktiv Staby 
Aktiv Staby er områdets borgerforening, der fungerer som den koor
dinerende og samlende kraft i landsbyen. Aktiv Staby har til formål at 
skabe vækst i Staby og omegn. Der er fokus på aktiviteter og nytænk
ning inden for natur, kultur og social omsorg. Foreningen er bygget 
op af et netværk af underudvalg. Der er fx udvalg for årstidsfester, 
sognegården, den grønne plads, kommunikation mm. 

Staby-Husby Gymnastik- og Ungdomsforening (GUF)
GUF arrangerer aktiviteter for alle aldre i Staby og omegn. Efterår, vin
ter og forår er er der gymnastik, fodbold og løbeklub. Om sommeren 
er der fodboldskole. Foreningen laver også sociale arrangementer 
som fastelavnsfest for børnene og pandekagedisco. 

Staby Jagtforening 
Staby Jagtforening arrangerer en årlig rævejagt i januar, feltskydning 
med jagtriffel, indskydning af jagtriffel, hjortebaneskydning og kniv
kursus. 

Staby-Madum Ungdomsklub 
StabyMadum Ungdomsklub er en klub for unge i 5.7. klasse.  
Klubbens aktiviteter foregår i lokalerne over Staby Sognegård  
om mandagen i vinterhalvåret. 

Derudover har Staby en husmoderforening, strikkeklub og  
læseklub. 
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dringer med sigtbarheden, når fodgængere skal krydse Stabyvej, og 
den manglende cykelsti gennem byen gør det utrygt at færdes på 
cykel gennem byen.

Der er jo en del mindre børn i Staby, pga. skolen. Når vi var ude 
i de mindre klasser var selv lærerne nervøse for at krydse vejen 
ved svinget. Der var dårligt udsyn. De otte år jeg gik der, fik jeg 
at vide hver eneste år, at der skulle man passe på.”

Vejen gennem Staby, der går mellem Ulfborg og Husby samt Klitvej 
mod Thorsminde, er en overordnet kommunevej, ad hvilken langt 
den meste trafik til Vesterhavet og sommerhusområderne bliver ledt. 
Der er cykelsti fra Ulfborg til Husby – undtagen gennem Staby. Trafik
ken er tung, da også lastbiler og landbrugskøretøjer passerer gennem 
Staby. Borgerne oplever store udfordringer med, at hastigheden ikke 
sættes ned før et godt stykke efter byskiltet. Herudover er der udfor

Trafiksituationen i Staby
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På de følgende sider ses forslag til forskellige tiltag, der 
kan være med til at give Staby et løft samtidig med, at der 
skal separatkloakeres og vandet gøres synligt i byen. Na
turen er det gennemgående element i koncepterne. Der 
er taget udgangspunkt i de opsatte principper samt bor
gernes egne ideer. En oversigt over ideerne findes på de 
sidste sider i kataloget. Koncepterne skal ses som en række 
visions oplæg for den mulige udvikling af Staby.

Koncepter for Staby 
som bæredygtig  
landsby i naturen 
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Koncept # 1 
Den Grønne Pil gennem Staby

Stabyvej

BoldbanerUngehus

Lærkereden

Skolen

Sognegård

Vandværk

Gl. mejeri

Den grønne plads

Den glade have

Galleri

Købmand

Toften byggegrunde

Staby Kirke
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”Den Grønne Pil” er Stabys nye klimatilpasningscykelrute. Cykelruten 
kombinerer funktion og æstetik, hvor regnbede fungerer som både 
fartdæmpere, små opholdspladser og som LARløsninger. Der kan 
eksempelvis etableres en række ”bobler” på Stabyvej, som nogle 
steder indsnævrer kørebanen andre steder udvider den med ekstra 
plads til grønne oplevelser langs cykelruten. I en af ”boblerne” kan 
der etableres et nyt overdækket busstoppested med grønt tag. Cykel
ruten vil kunne fortsætte op over taget og givet et hurtigt udsyn over 
Staby – og en hel ny oplevelse af at cykle igennem en landsby.

Vand kan også opsamles i en vandrende, som løber langs cykelruten 
i forskellige højder og kurver – nogle steder er vandrenden hævet, 
så man cykler i niveau med det piblende vand. Det samme gør sig 
gældende for regnbedene med vejrende græsser og duftende urter, 
som nogle steder er i cyklisternes ”næsehøjde”.

Cyklister vil også kunne få fornøjelsen af en række grønne skærme, 
som består af en beplantet væg ud til vejen. De grønne skærme vil 
fungere som både partikelfilter og støjværn. Under cykelstien anlæg
ges der et vandopsamlingsmagasin med et rensningssystem til snav
set overfladevand fra vejen. Det rensede vand kan med solcelledrev
ne pumper ledes på i den grønne væg og fordampes via planterne. 
Solcelledrevet belysning vil også kunne indtænkes.

Den Grønne Pil peger både ude ud i landskabet og skaber forbindel
ser til naturen og ind i byen og giver lokale borgere såvel som cykel
turister en helt ekstraordinær cykeloplevelse. Alt i alt er der tale om 
en cykelrute, som sikrer de bløde trafikanter.

Koncept # 1 Den Grønne Pil gennem Staby

Foto: BYCS.org

Foto: BYCS.org

Foto: BYCS.org



SIDE 17 KONCEPTKATALOG STABY - BÆREDYGTIG LANDSBY MIDT I NATUREN

Princip 3:  Sammentænkning med Geopark Vestjylland og Na-
turpark Nissum Fjord

  �Bygger bro og skaber sammenhæng til den omkring
liggende natur

Princip 4:   Baseret på turismeudvikling og indarbejdelse af ud-
viklingsplan for Vestkysten

�  Styrker lokal oplevelses og turismeudvikling

Princip 5:   Staby – en del af Vesterhavsklyngen
    Skaber samlingspunkt for alle borgere i Vesterhavs

klyngen

DEN GRØNNE PIL OG DE OPSATTE PRINCIPPER

Princip 1:   Baseret på lokale behov og løsning af  
problemstillinger med vand

�  Løser lokale behov ift. den nuværende trafiksituation
�  Løser problemer med vand 

Princip 2: Løsning af FN’s Verdensmål
�  Mål 3 – Sundhed og trivsel
�  Mål 6 – Rent vand og sanitet
�  Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
�  Mål 16 – Partnerskaber for handling
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Skab grønt byliv & 
klimasikre byer

Forbind til naturen

Prioriter fodgængere          
& cykler først

Sikre brugbar offentlig 
transport

Gør det nemt                            
at komme til og fra

Stabyvej

BoldbanerUngehus

Lærkereden

Skolen

Sognegård

Vandværk

Gl. mejeri

Den grønne plads

Den glade have

Galleri

Købmand

Toften byggegrunde

Staby Kirke



SIDE 18 KONCEPTKATALOG STABY - BÆREDYGTIG LANDSBY MIDT I NATUREN

Koncept # 2 
Formidlingsporten til  
naturen og kulturhistorien
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Koncept # 2 – Formidlingsporten til  
naturen og kulturhistorien
Pladsen foran mejeriet og købmanden, som udgør centrum i Staby, kan om
dannes og indrettes til et nyt formidlingshotspot. Tanken er, at de mange tu
rister, som kører gennem Staby, skal få lyst til at stoppe op og få informatio
ner om den natur og de kulturhistoriskeoplevelser, som lokalområdet byder på.  
Gæsterne vil kunne få mulighed for at orientere sig om stier, ruter, oplevelser, 
faciliteter, udsigtspunkter mv. Som blikfang fra vejen opstilles en række store 
fotostater med smukke naturfotografier fra lokalområdet, ligesom der laves stre
etart malerier med naturmotiver fra lokalområdet på gavle og facader.

Formidlingsporten kan fx anlægges som et grønt byrum med siddepladser og 
opholdssteder ved små bassiner, som er med til at nedsive overfladevandet. Der 
kan arbejdes med en række grønne porte, som viser vej ud i naturen og samtidig 
er beplantet med græsser, urter mv. som opsamler regnvandet.

Formidlingsporten er ikke kun et sted hvor gæster kan få informationer, stedet 
skaber også information sammen med borgerne og de besøgende. Her kan man 
på interaktive skærme dele egne billeder, og give ruter og oplevelser anmeldelser 
og stjerner. Det grønne bycentrum i Staby bliver således også et sted, som man 
kan opsøge for at få se hvad andre har oplevet og for at få deres anbefalinger.

Med inspiration fra Lemvig Museum og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro 
kunne man forestille sig en formidling af områdets kulturhistorie igennem en 
række lytteposter. Andre steder er der brugt skibsror til formidling af strandings
fortællinger. Staby og resten af området omkring byen er kendt for studeopdræt
tet og studehandlen samt ikke mindst sandflugten og anlæggelsen af områdets 
klitplantager. Derfor opstilles der en række stiliserede stude. Når man trækker i 
deres tov, generes der tilstrækkelig bevægelsesenergi til at afspille lydfilerne. Tek
nologien findes allerede, og fungerer i forbindelse med strandingsfortællingerne. 

Konceptet for formidlingsporten vil skulle udvikles og konkretiseres sammen 
med blandt andet Geopark Vestjylland.
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FORMIDLINGSPORTEN OG DE OPSATTE PRINCIPPER

Princip 1:   Baseret på lokale behov og løsning af  
problemstillinger med vand

  Løser problemer med vand 

Princip 2:   Løsning af FN’s Verdensmål
    Mål 6 – Rent vand og sanitet
�  Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
�  Mål 16 – Partnerskaber for handling

Princip 3:    Sammentænkning med Geopark Vestjylland og  
Naturpark Nissum Fjord

     Bygger bro og skaber sammenhæng til den omkring
liggende natur

Princip 4:    Baseret på turismeudvikling og indarbejdelse af  
udviklingsplan for Vestkysten

    Styrker lokal oplevelses og turismeudvikling

Princip 5:  Staby – en del af Vesterhavsklyngen
� ���Skaber samlingspunkt for alle borgere i 

Vesterhavsklyngen
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Koncept # 3 
Laboratorium for 
bæredygtige lokalsamfund

Husby Klitplantage Oddesundtårnet
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Koncept # 3 – Laboratorium for  
bæredygtige lokalsamfund

Der arbejdes med de tre pejlemærker indenfor bæredygtighed:
• Miljømæssig bæredygtighed
• Social bæredygtighed
• Økonomisk bæredygtighed

Stabys nye laboratorium for bæredygtige lokalsamfund kan anlægges 
på Toften. Her kan blandt andet etableres køkkenhaver og en frugt
lund, hvor borgerne kan dyrke deres egne grøntsager. Lunden og 
køkkenhaverne vil ud over at forsyne landsbyen med frugt og grønt 
også være et lokalt mødested, der skaber sociale forbindelser mellem 
borgerne. Der indrettes et udekøkken med grill der er overdækket og 
langborde med tilhørende skulpturelle bænke i genbrugsmaterialer, så 
borgerne kan spise sammen om sommeren. Borgerne er selv med til 
at lave møblerne.

På Toftes anlægges der eksempelvis også et ”nærnaturområde”, som 
afspejler ”den store natur” uden for Staby. Her opsamles vand i en ræk
ke mindre søer og området beplantes med hjemmehørende planter. 
Forhåbentlig vil naturområdet kunne tiltrække dyr, fugle og insekter og 
på den måde bidrage til øget biodiversitet. I naturområdet anlægges 
der stier, som også forbindes med en sti til Husby Sø, hvor der etables 
en platform og et udkigstårn over søen i samarbejde med lodsejerne.

Som en del af det nye naturområde kan der etableres en feltstation, hvor 
lokalområdets skoler, institutioner og andre interesserede kan låne udstyr 
til observationer og studier i naturen.  Biologistationen vil også kunne in
deholde en række forskellige forsøgsområder med fx minibiogasanlæg, 
rodzoneanlæg mv. I højsæsonen kan der tilbydes særlige læringsople
velser og formidling målrettet besøgende børnefamilier/turister.

Husby Klitplantage
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En anden model man kan lade sig inspirere af er ”kundebondemo
dellen”, som er et fællesskab mellem kunde og bonde omkring føde
vareproduktion. Modellen går ud på at en landmand tilbyder en del 
af sin produktion til medlemmerne af kundebondefællesskabet. Det 
kan fx være ved at medlemmerne selv henter råvarer, eller på anden 
måde modtager en del af produktionen. Medlemmerne støtter går
dens drift med et forudbestemt pengebeløb. Et sådant kundebonde 
samarbejde har fordele for både landmand, forbruger og miljø. 

Hvilke konkrete bæredygtige tiltag, der præcis skal udvikles og afprø
ves, vil der blive taget stilling til senere i udviklingsprocessen.

På de udstykkede boliggrunde kan der opføres en række nye sociale 
boliger, der henvender sig til både familier og seniorer. Tanken er at 
udvikle et generationsfællesskab, der kan tiltrække nye borgere og 
fastholde de eksisterende. Boligerne opføres i genbrugsmaterialer og 
med vedvarende energikilder. Alle boligerne får udsigter over haver
ne, naturområdet og feltstationen.

Der kunne endvidere etableres hytter til udlejning til turister, som kun
ne få en nøgle gennem købmanden.

Som et led i arbejdet med Stabys nye bæredygtige laboratorium vil 
der eksempelvis kunne arbejdes med, hvordan man kan etablere en 
række socialøkonomiske virksomheder og initiativer. Fx vil man kunne 
lære af Friland på Djursland og de nye badehuse på Aarhus Ø. Her 
forpligter ejerne af badehusene sig til mindst ti dage om året at lave et 
offentligt og udadvendt arrangement. Som en del af den økonomiske 
bæredygtighed kan der også arbejdes med anderledes forretnings
modeller, herunder deleøkonomi. En model kunne være at sælge 
byggegrunde på Toften billigt mod at køberne forpligter sig til at give 
noget tilbage til lokalsamfundet fx frivillig arbejdskraft. 
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LABORATORIUM FOR GRØN OMSTILLING OG DE  
OPSATTE PRINCIPPER

Princip 1:   Baseret på lokale behov og løsning af problem-
stillinger med vand

�  Løser problemer med vand 

Princip 2:   Løsning af FN’s Verdensmål
�  Mål 6 – Rent vand og sanitet
�  Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
�  Mål 16 – Partnerskaber for handling

Princip 3:   Sammentænkning med Geopark Vestjylland og Na-
turpark Nissum Fjord

�    Bygger bro og skaber sammenhæng til den omkring
liggende natur

Princip 4:   Baseret på turismeudvikling og indarbejdelse af  
udviklingsplan for Vestkysten

�  Styrker lokal oplevelses og turismeudvikling

Princip 5:  Staby – en del af Vesterhavsklyngen
�    Skaber samlingspunkt for alle borgere i Vesterhavs

klyngen
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OM DETTE IDEKATALOG
Dette idekatalog er udarbejdet af konsulenthuset PrimusMotor,  
som bl.a. også har forestået inddragelsen af borgerne. 

www.primus-motor.com

Layout:  

Fotokredit:

Fotos fra borger-workshop og Staby: PrimusMotor

Forsidecollage
Fotos fra Unsplash af Sebastian Herrmann, Nicolas Brown
& Raphael Andres

Side 4 
Foto: David Marcu un Unsplash

Side 5 + 10 + 20 + 21
Foto: Husby Klitplantage: 
Mikkel Jezequel, Alopex Media. Geopark Vestjylland.

Sandløber
Foto: Per Harkjær / Holstebro Kommune

Side 5 + 20
Låsby Søpark. Foto: Per Bille

Side 7
Thorsminde. Foto: Holstebro Kommune

Side 13
Luftfoto Staby. Foto: Holstebro Kommune

Side 14
Marten Bjork un Unsplash

Side 15
Christin Hume un Unsplash

Side 16
Fotos fra BYCS.org
Fotografer: 
- Melkwegbridge The Netherlands - Next Architects
- JorgHempel and Kirsten Bucher
-  Cycling through water - Visit Limburg Lenss Architecten 

Limburg Belgium

Øvrige: Foto: Mitchell Luo, Chuttersnap, Daniel Funes Fuen-
tes, Krisztian Tabori un Unsplash

Side 18
Udsigt fra Oddesundtårnet.  
Foto: Geopark Vestjylland

Side 19 (+ 21)
Foto: Henrik Vinther Krogh, COMPLOT.DK. Geopark Vestjyl-
land. + Oddesundtårnet s. 20
Thorsminde. Foto: Holstebro Kommune
Maria Bobrova, Johnny Clow, Marcel Friedrich un Unsplash

Side 20
foto midt på siden: Rabalderparken Roskilde. 
- Fotograf Lars Erik Widarsson
- GHB Landskabsarkitekter.

Side 22
Fugle, gæs og svaner, Strandengene. Foto: Rita Sønderby fra 
Naturpark Nissumfjord
Øvrige: Soroush Karimi, Elaine Casap, Jana Sabeth, Sandro 
Kradolfer un Unsplash
+ architectureartdesigns.com, have-siden.dk

Side 23
Foto: Mads Krabbe. Geopark Vestjylland.

susanneorgaard.dk
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Lar - løsninger
• Regnvandsbassin vest for byen.
•  Fortovsfliser med åbning ned til vandrist.
•  Regnvandsbassin på område med stort 

tippitelt, hvor byen kan samles om som
meren.

Faciliteter
•  Stor overdækket grillplads med naturbil

leder og evt. boldbane.
• Picnicsteder.
• Træ lege/hvilemøbler.
• Offentligt komposttoilet.
• Bålplads.
• Fællesareal til Sankt Hans.
•  Små lækre steder rundt i Staby med evt. 

bænke.
• Svingtov ud over vandet.
• Udendørs fitness.
•  Stor kælkebakke om vinteren og udsigts

post om sommeren med bænke.
• Labyrint et sted i naturen.
•  ”Badebassin” i bymidten evt. for børn(a 

la springvandet i Holstebro, hvor børn 
sopper om sommeren.)

• Vandlabyrint.
• Vandrender på legeplads.
• Bænke og borde.

Stabyvej/Hovedgade
•  Vandkanal igennem gaden med under

gang, hvor det er nødvendigt.
• Byport ind og ud af byen.
•  Vejen ud af glas og vandet strømmer 

nedunder.
• Rette Stabyvej.
•  Træer og buske i kummer og vintønder 

langs vejene gennem byen.
•  Åbne et vandløb f.eks. ved Staby Kirkevej.
• Bænke langs Stabyvej.
• Rette Stabyvej helt op, midt i byen.

Alternative opvarmningsformer
• Fjernvarme.
•  Jord/luftvarmeanlæg i større format, så 

flere kan koble sig på.
• Fjernvarme fra Ulfborg.
• Jordvarme.
• Varmeværk i Staby.
• Fjernvarme til vor ældre huse.

Torvet
• Kærlighedstræ på torvet.
• Bobspil på mejeritorvet.
• Naturtorv  træer og krydderurter.

Trafiksikkerhed
• Flytte byskilte længere væk fra byen.
• Vælte Stabyvej 56  lave Pplads.
• Busholdepladsen flyttes.
• Gøre pris ved hastighedsbøder højere.
• Hastigheden ved skole til 35 km/t.
•  Tempo ned på vejen ved at tegne ”natur” 

på vejen.
• Hastighedsregulering gennem byen.
•  Støjdæmpende vejbelægning.
•  En bro over hovedgaden ved skolen.
•  Beton omkring svinget ved købmand. 

Forhøjet og med f.eks. rød asfalt, så far
ten bliver sat ned.

Deltagernes rå-idéer
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Shelters
• Shelters ved kirken.
•  Bålsted/shelters på boldbanen længst 

mod Ulfborg.
•  Shelters ved ungehuset og/eller i skoven.
•  Vikingeshelters på pladsen ved siden af 

fodboldbanen.
•  Shelters med gode faciliteter i gåafstand 

fra købmanden.

KFK-bygninger
•  Male på KFKbygninger, hvis de ikke skal 

rives ned evt. af natur.

Mødesteder
•  Opkøbning af Staby Mejeri  mødested, 

kultursted, skulptur, informationscenter.
• Mødesteder centralt i byen.
• Gl. mejeri gøres til mødested.
• Ungehuset.

Køkkenhave/Have
• Fælles frugthave.
• Grønt område evt. med have.
•  Fællesgrunde med en ny have til grønt

sager.
•  Have til skolen med køkkenhave, som 

passes af børnene/skolen.
• Blomsterhave. 

Natur 
• Frugttræer.
• ”Vild og uplejet natur”
• Staby Naturpark/gå skov(anlæg).
• Træer uden store rødder.
•  Beplantning af træer, buske og in

sektvenlige blomster.
• Hundeskov for små hunde.
•  Fugletårne ved fjordene forbundet med 

vandresti.
• Søområde med vilde planter.
•  Akvareller med frugt + fotos af sjældne 

blomster.
• Beplantning af skov.
•  Sump, åben sø, lille vandløb til området 

ved den gamle stenalderhytte.
• Træer og byport ved Bent på Stabyvej.

Søer
• Badesø med bænke og grillpladser.
• Sø på Toften eller marken bag toften.
• Put and take sø.
• Frisk sø.
• Vandhul tæt på skole og børnehus.
•  Sø + naturområde på ofteoversvømmet 

mark syd for byggegrunde v. Toften.
•  Sø med ”kælder”, hvor man kan se under 

vandet.

Infotavler/formidling
•  Åbne ungehuset op for andet end de 

unge såsom et minimuseum.
•  Smukke naturfotos af lokalnatur (dyr, 

planter, landskab) rundt i byen.
• Lokalhistorie på app.
•  Formidlingsposter rundt i byrummet: 

”Dét findes her i nærheden  sådan kan 
du opleve det”.

• Flot skiltindkørsel til Staby.
•  QRkoder med videohenvisning til loka

le, der fortæller om lokalhistorier.
•  QRkoder ved vikingesides, som kan 

scannes når man står derude. 
•  Infocenter i mejeriet om, hvad vi har i 

området.
•  Staby i 1000 år  fortællinger gennem 

byen. 
•  Informationsplads med, hvad området 

indeholder af dyreliv.
• Formidlingsplatform i en af søerne.
•  Formidling af de gode historier og tiltag.
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• Tavle i busskuret med en masse info.
• Vikingemuseum.
• Informationstavler ved købmanden.
•  Infostandere ved bytorvet om naturople

velser i området.
•  Plancher om de dyr, vi kan møde i om

rådet.
• Fotostadier på den grønne plads.
•  Informationscenter om afvandring af 

Nissum Fjord.
•  Formidlingscenter i skolegården/på sko

len/gavlen på sognegården. 
•  Samling om at finde/plukke/lave mad fra 

naturen.
•  Områdekort i kæmpeformat på muren 

ved Ppladsen hos købmanden (med 
billeder af natur)

• Oplevelsesskilte.
•  Formidlingsplatform i en af søerne med 

en gangbro  forbindelse til land (Husby 
sø).

Toften
• Laves 3,5 km bred sti i skoven. 
• Sø på marken syd for skoven.
• Bålsted til familier i skoven.
• Campingplads i Toften.

Natur/Leg
• Naturlegeplads/skovlegeplads.
• Insekthoteller.
• Kælkebakke.
• Udefitness ved ”Bræmhøj”.

•  Vandløb ind gennem skolegård med/ud
lagt som forhindringsbane.

• Cykelbane med forhindringer.
• Boldbane bag skolen.
• Vandrender på legeplads.
•  Flere gange med buske og løvtræer fra 

byen til omgivelser.
•  Vandkanaler forbi skolen ved rekreative 

punkter, hvor børn og barnlige sjæle kan 
lege med vandmøller mm.

Staby havn 
• Kano  kajak.
• Forskønne Staby Havn evt. kajakhus.

Undervisning
•  Vådområde ved skolen til undervisnings

brug.
•  Søer med forskellige dyr og planter der 

kan bruges til undervisning.
• Vandkanaler.
•  Gangsystem i moseområde med træer 

og højt naturindhold.

Kunst/kultur
•  Anden farve vejbelægning på Stabyvej + 

St. Kirkevej.
•  Naturbilleder på sognegården/sognegår

dens gavl.
•  ”Himlens port” ved kirken eller i nærhe

den.
•  Kunst i lygtepælene som fortæller lokal

historien.

•  Maling/grafitti på den gamle foder
stofsbygning.

•  En stor skulptur midt i byen, som får folk 
til at stoppe op.

• Løft af sognegården ved brug af kunst.
• Fortovsfliser med tegninger.
• Udstilling ved mejeriet.
• Friluftsscene.
•  Forskønnelse/farver på den grønne 

plads.
• Kunstnermiljø.
• Lazeroplyse skorstenene i Staby.
• Gavlkunst.
• Skulpturlegeplads.
• Kunst i byrummet.
•  Skulptur af træ i begge ender af byen af, 

hvad der er i byen.
• Store trækøer.
•  Udstilling på det nye naturtorv  evt. sto

re pileflet skulpturer.
• Et lille museum.
• Springvand.
•  Skulptur park med truede arter som 

tema.

>
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Stier
• Kørestolsegnede stier.
• Gangsti omkring Husby sø.
•  Udbredning af gammel landevej til Ulf

borg.
• Natursti til Klosterhavn.
• Stier i terrænet.
• Sti fra kirken til vandet.
• Forbindelse til hjertestien i Ulfborg.
•  Stier med stoppesteder, hvor der vil for

tælles om det man ser.
•  Board walk i nærliggende vådområde 

evt. kunstigt skabt over søen.
•  Grøn sti (ring) omkring Staby med vand

huller (regnvand).
•  Gangbro ud gennem siv til Husby sø  så 

der kan bades, roes i kajak.
• Sjove stier.
•  Stier med opgaver undervejs henvendt til 

børnefamilier eller skolebrug.

Cykelstier
• Gang og cykelsti til Husby sø.
• Sikker cykelsti igennem byen.
•  Cykelstier med tema  evt. historiske byg

ninger og steder.
•  Cykelsti på den ene side af vejen, fortov 

på den anden side af vejen.

Events/aktiviteter
•  Vaske bil i regnvand  overskud går til 

byen.
• Oplevelsesdage med specialiteter.
• Urteturer i/ved Staby + sø.
•  Indsamling af penge i Staby sogn til køb 

af Staby Mejeri (der kan være formidling 
der).

•  Udlejning af cykler fra købmanden/tank 
(have et sted at parkere også).

• Musik i byen.
•  Mulighed for kajak sejlads på Husby sø i 

kajakklub.
• Vinterbadning i forbindelse med bassin.
• Petanque på torvet i Staby.
• Put and take.

Grøn omstilling
• Ladestander til elbiler.
• Birketræer suger masser af vand.
• Vaskehal basseret på regnvand.
•  Regnvand bruges til at vande blomster, 

vaske vinduer osv.
• En fælles vindmølle til hele byen.
• En kæmpe høj af affald.

• Solcelleenergicenter.
• Fælles indkøb.
• Ny skov og mere vand.

Bolig
• Oldekolle.
• Handicapvenlige lejeboliger.
• Ældreboliger.
• Alternative boformer f.eks. halmhuse.

Diverse
• Venedig.
• Kan boldbanen bruges til noget?
• Landsbypedel.
• Døbefonden ud i naturen.
•  Tværsnit af Nissum Fjord  mini fjord

akvarium.
• Holdepladser for autocampere.
• Vandmølle.
• Helsedam.
•  Lettere adgang til køb af fisk fanget fra 

Thorsminde.
• Julelys.
•  Hjemmeside med træer og forklaring om 

de ting, vi har  QRkode
• Akvarie mellem cykelsti og vejen.
•  Naturcenter ved Husby sø + Nørre sø 

eller Staby Havn.
• Reklame for byggegrundende
•  Udkigstårn i træ med udkig over Husby sø.
•  Gammel landevej hele vejen til Ulfborg 

(meget vådt lige nu).
• Den glade have med bier.


