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Kommissorium for udvikling af Oddesund 
 

Tidspunkt for udfærdigelse: 17. januar 2013 
 
 PUNKTER  BESKRIVELSEN 
1 Projektets over-

skrift 
Udvikling af Oddesund 
 

2 Målet med pro-
jektet  
a. Hvad skal vi nå 
frem til? (mål)  
b. Hvordan kan vi 
se, at vi er på 
rette vej?  
(succeskriterier)  

Struer Kommune er og vil være en kommune, der er ”tæt 
på mennesker, teknologi og natur”.  
 
Det er kommunens opgave (jf. det overordnede grundlag), 
at tage initiativer og koordinere strategiske udviklingspro-
cesser til gavn for lokalområdet.  
 
Projektudvikling af Oddesund skal ses i denne sammenhæng 

og som et tiltag i forlængelse af den satsning på bosætning 
og på indsatsområdet ”natur” som Byrådet pegede på i ud-
viklingsstrategien for Struer Kommune (vedtaget nov. 
2011). Vi vil som kommune være med til at skabe grundla-
get for at være et særligt sted at bo, arbejde og besøge.  
 
Oddesund er et særligt sted, et sted fuld af fortællinger og 
aktiviteter, men også et sted præget af forfald og hvor de 
mange initiativer der har været taget gennem årene, ikke 
har været koordineret.   
 
Oddesund udgør et stort potentiale både som udgangspunkt 
og samlingssted for friluftsaktivitet og som stoppested for 
gennemrejsende og besøgende. 

 
Målet med projektet er i et samarbejde mellem brugere og 
borgere i området og kommunen, at udarbejde en samlet og 
koordineret udviklingsplan for Oddesund som kan aktivere 
og gøre potentialet tilgængeligt på en spektakulær måde. 
 
Formålet med projektet er, at Oddesund bliver et sted:  
 
 som er et fyrtårn for oplevelser i Nordvestjylland  

 
 man tager til for at opleve stedet i sig selv - med dets 

mange indbyggede attraktioner og muligheder for fri-
luftsaktiviteter på Limfjorden. 

 

 hvor man har lyst til at stoppe op og gøre ophold 
 
 for turister, skoleelever, fritidsbrugere og naturinteresse-

rede 
 
 som medvirker til at borgere får en selvforståelse og en 

sammenhængskraft som får dem til at føle, at de bor i et 
særligt område 

 
Udover at understøtte de nuværende aktiviteter på stedet, 
vil det samtidig være et mål at tiltrække nye fritids- og kul-
turtilbud, både midlertidige og permanente.  
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Succeskriterierne er, at vi med Oddesund projektet får skabt 
et positivt udviklingstiltag med aktiviteter og initiativer om-
kring Limfjorden som understøtter, at folk har lyst til at ar-
bejde, bosætte sig og besøge Struer Kommune. 
 

3 Ansvarlig for 
projektet 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem brugere og borge-
re ved Oddesund og Struer Kommune.   
 
Brugerne og borgere ved Oddesund er involveret i udviklin-
gen og realiseringen af de enkelte aktiviteter. Struer Kom-

mune er ansvarlig for fremdriften i projektet og for den 
overordnede koordinerende plan - således projektet får et 
fælles og ”særligt” udtryk. 
 
Projektet er i kommunen forankret ved: 
 
Projektejer: 
Jørgen Jensen 
 
Afdeling/område:   
PLAN & MILJØ / KULTUR & FRITID 
 
Projektledelse og tovholder: 
PLAN & MILJØ 

 
4 Specificering af 

projektets ind-
hold 
a. Opgaven går 
ud på, at.....?  

b. Opgaven går 
ikke ud på, at...?  

Grundideen til projektudvikling af Oddesund er at styrke 
sammenhængen mellem mennesker og landskab ved at in-
tegrere forskellige elementer omkring naturen, historien og 
aktiviteterne i det samme projekt.  
 

Styrken er derfor, at projektet udover at tage udgangspunkt 
i områdets kvaliteter - kommer til at stå på flere ben i for-
hold til både funktion og drift. 
 
Oddesund-projektet går ud på, at en række delprojekter 
realiseres - men ud fra en overordnet plan. Den overordne-
de plan vil indeholde et designkoncept som er gældende for 

alle delprojekterne. 
 
Delprojekterne faseopdeles således, at de mest oplagte og 
”ukomplicerede” gennemføres først. Andre delprojekter vil 
have en længere tidshorisont. Det vil ofte være finansie-
ringsmulighederne der afgør rækkefølgen (tilsvarende pro-
jektet Den Grønne Ring) 
 
Se projektbeskrivelsen for en samlet oversigt over delpro-
jekter. 

 
Sammenhæng til andre planer og projekter 
 Oddesund er udpeget som et særligt kulturmiljø i Kom-

muneatlas Struer fra 1997, og er fulgt op af en lokalplan 

for området med formål at sikre værdierne i området og 
indpasse en mindre klynge med ferieboliger ved havnen i 
Oddesund Syd (projektet blev dog ikke gennemført pga. 
økonomisk recession). 
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 Der arbejdes parallelt med andre projekter som direkte 
eller indirekte har betydning for udviklingen af Oddesund 
– og som skal med i koordineringen af projektet. Det 
drejer sig om generelle naturforbedringstiltag men også 
om ønsket om at etablere en cykelsti mellem Humlum og 
Oddesund. Herudover overvejes mulighederne for at 
etablere et Naturrum eller en Naturpark hvor der fra Od-
desund eventuelt skabes sammenhæng til Odby Klint, 
Humlum og Toftum Bjerge. 

 

 Tankerne om at etablere en Geopark i det Nordvestjyske 
vil yderligere kunne understøtte Oddesunds betydning 
og centrale beliggenhed – og samtidig være en platform 
til at søge midler til yderligere udvikling af Oddesund. 

 
 Flere delprojekter kunne eventuelt koordineres i forhold 

til planlægningen af fejringen af flere jubilæer de kom-
mende år. Mest oplagt selvfølgelig Oddesundbroens 75 
års jubilæum i 2013.  

 
 Byrådet har besluttet, at Struer skal være Lydens By. 

Derfor bliver opgaven også, at indarbejde denne dimen-
sion i projektudviklingen af Oddesund. LYDEN kan være 
med til at gøre oplevelsen og formidlingen af Oddesund 

til noget særligt. 
 

5 Organisering og 
deltagere der 
inddrages i pro-
jektets gennem-

førelse 

 
 Det er afgørende for at udviklingen af Oddesund bliver 

en ”succes”, at der skabes ejerskab og begejstring hos 
både politikere, borgere og brugere. Det skal være tyde-

ligt for alle, at Oddesund udgør et potentiale for alle i 
hele det Nordvestjyske område.  

 
 Projektorganisationen til projektudvikling af Oddesund er 

sammensat som illustreret i nedenstående konstruktion. 
Organiseringen vil være dynamisk i den forstand, at den 
sikkert vil ændre sig igennem projektperioden. Sammen-

sætningen i grupperne vil ligeledes kunne ændre sig un-
dervejs. 
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 Da der er tale om et projekt med fokus på fritidsaktivite-
ter og på etablering af forskellige fysiske anlæg er det 
relevant at inddrage både Teknik- og Miljøudvalget samt 
Kultur- og Fritidsudvalget.  

 
 Styregruppen får 11 medlemmer: 

- 2 fra Teknik- og Miljøudvalget 
- 2 fra Kultur- og Fritidsudvalget 
- 3 repræsentanter fra arbejdsgrupperne – en fra hver 
- Formanden for turistforeningen 

- Formanden fra LAG Struer 
- Direktøren for det tekniske område samt fritid 
- En repræsentant fra tovholdergruppen  
 
Styregruppen har det overordnede ansvar for at facilite-
re projektet – og eventuelt at sætte nye eller midlertidi-
ge initiativer og aktiviteter i gang der skal teste bære-
dygtigheden af det der planlægges for på sigt – men skal 
samtidig også sørge for den politiske og folkelige foran-
kring af projektet. Derudover har styregruppen råderet 
over den kommunale finansiering der afsættes til projek-
tet - med henblik på at skaffe yderligere midler gennem 
medfinansiering. Styregruppen indkaldes fire gange år-
ligt eller efter behov. 

 
 Arbejdsgrupperne er selve drivkraften i projektet – og er 

afgørende for værdifulde input, for medejerskab og for 
medansvar. De er ansvarlig for de enkelte delprojekter 
herunder at beskrive behov og idéer indenfor enten Hi-
storie, Natur eller Fritid og skal bære projekterne ind i 

styregruppen. Arbejdsgrupperne er ligeledes involveret i 
at finde finansiering til de enkelte projekter samt i selve 
etableringsprocessen. 

 
 Plan og Miljø er tovholdere på projektet. Der etableres 

en tovholdergruppe internt i kommunen bestående af: 
- Teamkoordinator Bjarke Danvig 

- Søren Sørensen, Fritidskonsulent 
- Planlægger Lotte Juul 
- Naturmedarbejder Tina Charlotte Moustgaard Peder-

sen 
- Plan- og udviklingskonsulent Claus Falk Petersen 
 
Tovholdergruppen forestår styringen og fremdriften af 
projektet og er ansvarlig for koordineringen af de for-
skellige aktiviteter og delprojekter – herunder også i for-
hold til funding. Tovholdergruppen er deltagende i styre-
gruppens møder. Der afholdes i opstartsperioden ét må-
nedligt møde.  

 
Formidlingen af projektets resultater sker løbende til: 

 Teknik- og Miljøudvalget 
 Kultur- og fritidsudvalget 
 Direktion 
 Kulturforum 
 Turistforening 
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 LAG Struer 

 

Øvrige samarbejdspartnere: 
 Naturstyrelsen 
 Friluftsrådet  
 By og Land 
 Dansk Naturfredningsforening 
 Realdania – (Mulighedernes Land / Stedet Tæller) 
 Kystdirektoratet 
 Danske Havne  

 Banedanmark 
 Vejdirektoratet 
 Midtjysk Turisme / Regional Udvikling  
 Innovation Lab (iKRAFT – projektet) 

 
 

6 Starttidspunkt og 
Sluttidspunkt af 
projektet 
a. Hvornår startes 
og afsluttes arbej-
det?  
b. Evt. fastlagte 
terminer i proces-
sen.  
c. Evt. fastlagte 
møder med ledel-
sen eller andre.  
d. Hvordan og 
hvornår formidles 

resultatet?  

Det er afgørende for projektets gennemførelse at det lykke-
des, at bevare arbejdsgruppernes store engagement i pro-
jektet - og at de kan se, at der er fremdrift i projektet. 
 
Derfor vil der også blive stræbt efter, relativt hurtigt, at 
kunne fremvise den samlede plan for Oddesund (på stedet 
og på hjemmesiden) – evt. i forbindelse med brojubilæet 
(15. maj 2013), men også at relativt ukomplicerede delpro-
jekter gennemføres og at midlertidige aktiviteter testes af.  
 
Flere af elementerne i Oddesundprojektet vil dog få et læn-
gere tidsperspektiv. Det kan være vanskeligt at fastsætte 
præcise tidsplaner, idet flere af delprojekterne er afhængig 
af en række forudgående tilladelser, tekniske forundersøgel-

ser og inddragelse af lodsejere. Endvidere skal der ansøges 
om finansiering af en del af udgifterne, hvilket alt sammen 
vil kunne påvirke tidsplanlægningen.  
 
En milepæl for projektet vil blive i 2017 hvor Struer by kan 
fejre 100 års købstadsjubilæum og Aarhus bliver Europæisk 
Kulturhovedstad i 2017. Her vil Struer have en international 
begivenhed som kan være med til sætte kommunen - og 
ikke mindst Oddesund på landkortet. 
 
 
Milepæle i projektet indtil nu: 
 Opstartsmøde møde 11. december 2011 
 Projektansøgning Realdania 16. januar 2012 

 Afslag på ansøgning 13. marts 2012 
 Opfølgende møde 27. juni 2012 
 Borgermøde 16. august 2012 
 Fælles arbejdsgruppemøde 13. september 2012 

 
Processen har været og skal igennem følgende faser: 
  
Fase 1. Arbejdsgrupper kortlægger delprojekter 
August - oktober 2012  
 
Arbejdsgrupperne beskriver behov og muligheder indenfor 
natur, fritid og de historiske spor. 
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Fase 2. Opsamling og koordinering af delprojekter 
Oktober – december 2012 
 
Tovholdergruppen koordinerer arbejdsgruppernes idéoplæg 
og udarbejder en samlet projektliste over delprojekter der 
kan igangsættes. 
 
Fase 3. Ny projektbeskrivelse 
November - december 2012 

 
Der udarbejdes en revideret projektbeskrivelse for Odde-
sund-området indeholdende alle delprojekter. 
 
Fase 4. Kommissorium og tidsplan udarbejdes 
November - december 2012 
 
Tovholdergruppen udarbejder kommissorium og overordnet 
tidsplan for projektet.  
 
 
Fase 5. Administrativ og politisk behandling 
Januar - februar 2013 
 

Behandling i direktion og udvalgsbehandling i Teknik- og 
Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget (præsenteres ved 
fælles møde). Udvalgene behandler kommissorium og tager 
stilling til hvorvidt administrationens ressourcer kan bindes 
op på projektet – og i givet fald, hvem der fra de to udvalg, 
der skal sidde med i styregruppen. Derudover besluttes det, 

at afsætte midler bl.a. til udarbejdelse af den designguide 
som samlet skal være med til at gøre Oddesund til noget 
”særligt”. 
 
 
Fase 6. ”Høring” af ny projektbeskrivelse mv.  
Januar – februar 2013 

 
”Høring” i forhold til af revideret projektbeskrivelse, projekt-
liste og kommissorium hos arbejdsgrupperne og relevante 
aktører. 
 
 

Fase 7. Nedsættelse af Styregruppe 

Februar - marts 2013 
 
Indkaldelse til første møde i styregruppen hvor projektet 
præsenteres – arbejdsgrupperne involveres heri.  
 
Fase 8. Offentlighed 
Februar - marts 2013 
 
Der udarbejdes en pressemeddelelse med hensyn til hvad 
projektet er – og målet med projektet. Projektet kan følges 
på bl.a. på kommunens hjemmeside. 
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Fase 9. Udarbejdelse af idé- og designguide 
Marts - maj 2013 
 
Det er afgørende, at designguiden udarbejdes hurtigst mu-
ligt, så delprojekterne og fundraisingen efterfølgende kan 
igangsættes. Idé- og designguiden skal styrke effekten af 
projektet, og er et vigtigt element for at sikre størst muligt 
udbytte som samlet kan berige og forstærke stedets kvalite-
ter - og øge attraktionen i området. Realdania inddrages 

med henblik på at kvalificere denne del. 
 
Fase 10. Detailbearbejdning af delprojekter 
Marts - maj 2013 
 
Der arbejdes videre i arbejdsgrupperne med projektet. Der 
vil nu være tale om en detailbearbejdning, hvor de enkelte 
delprojekter detaljeres med udgangspunkt i et fælles idé- og 
designkoncept for Oddesund. Her inddrages andre samar-
bejdspartnere herunder eksempelvis Naturstyrelsen, Fri-
luftsrådet og andre som også forventes at skulle indgå fi-
nansieringen af projekterne. Samtidig afklares tidsplan, 
fundraising og drift af de enkelte delprojekter. 
 

Fase 11. Ansøgning og fundraising til delprojekter 
April 2013 - 
 
Parallelt med projektudviklingen arbejdes der med fundrai-
sing til finansiering af de enkelte delprojekter. Arbejdsgrup-
perne vil med assistance fra tovholderne blive ansvarlige for 

flere af ansøgningerne. 
 
Fase 11. Realisering af delprojekter 
Maj 2013 - 
 
Det er ambitionen, at der i forbindelse med Oddesundbroens 
jubilæum (maj 2013) præsenteres en samlet projektplan for 

hele projektudviklingen af Oddesund.  
 
Der arbejdes efterfølgende med at realisere de øvrige del-
projekter hvoraf nogle vil kræve yderligere bearbejdning og 
er mere afhængige af tilladelser osv. end andre. 
 

7 Tidsforbrug til 
projektet 
a. Tidsforbrug.  
b. Evt. ressource-
personer der kan 
trækkes på.  

Der skal for tovholdergruppen afsættes tidsmæssige res-
sourcer til en videre involvering i projektet. Der skal altså 
være en prioritering af tidsmæssige ressourcer til at gen-
nemføre projektet. 
 

10 Økonomi 
Specificering af 

engangsudgifter og 
løbende driftsudgif-
ter, samt finansie-
ring af disse. 

Finansiering: 
Den fulde finansiering af projekterne vil primært skulle tilve-

jebringes gennem finansiering fra andre kilder såsom fonde 
og puljer. 
 
Den kommunale del af finansieringen (egenfinansieringen) 
skal tages fra i forvejen prioriterede midler til eksempelvis 
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naturpleje / genopretning, anlægsprojekter, vedligehold, 
foreninger mv.  
 
I ansøgningssammenhæng er det dog vigtigt, at der kom-
munens side afsættes et konkret beløb, der dels kan benyt-
tes til medfinansieringen men som samtidig viser omverde-
nen, at kommunen prioriterer projektet højt og er parat til 
at sætte handling på vedtagne værdier og strategier.  
 
Det anbefales derfor, at der i første omgang afsættes 

250.000 kr. til at komme i gang med Oddesund-projektet. 
 
Derudover anbefales det, at både Teknik og Miljøudvalget og 
Kultur- og Fritidsudvalget afsætter et årligt beløb som sty-
regruppen for Oddesund kan bruge til medfinansiering af 
delprojekterne. 
 
Driftsudgifter: 
Driftsomkostninger for kommunen vil primært være forbun-
det med drift af det såkaldte ”formidlingscenter” og af ra-
stepladserne. Allerede i dag sker der regelmæssigt tilsyn 
med den eksisterende rasteplads. I hvor stort omfang nye 
rastepladser og et ”formidlingscenter” vil give forøgede 

driftsudgifter, afhænger af etableringens omfang, anvendel-
se og materialer.  
 
Naturpleje vil være en mindre post, idet driften primært vil 
bestå i at sørge for afgræsning af arealerne.  
 
Aktører og brugere af området vil i nogen, men begrænset 

grad, være bidragsydere i forhold til realiseringen men i for-
hold til faciliteterne er det meningen er de primært vil blive 
drevet af brugerne selv ved indgåelse af brugsaftaler.  
 
Anden finansiering: 
Der vil til gennemførelse af delprojekterne primært skulle 
findes midler fra puljer og fonde. 

 
Det vil til flere af delprojekterne være brugere og borgere 
der selv med assistance fra tovholdergruppen, skal søge 
midlerne til deres aktiviteter. 
 
Det kunne blandt andet være gennem:  
 Nationale og regionale puljer 

 EU-fonde  
 Friluftsrådet 
 Lokale- og anlægsfonden 
 Arbejdsmarkedets Feriefond 
 Åge V. Jensens Naturfond  
 LAG Struer  
 FiskeriLag Vestjylland 

 Lokale Grønne Partnerskaber 
 Tips- og Lottomidlerne 
 Det Obelske Familiefond 

 


