
Udvikling af turismen
Arbejdsgruppen omkring turisme i Vilsundby-området har 
bl.a. haft et inspirerende møde med turistcheferne i områdets 
to kommuner.

For at synliggøre Vilsundby-områdets herligheder 
har gruppen i 2021 udarbejdet en folder, der fortæller 
om seværdigheder, oplevelser, spisesteder og 
overnatningsmuligheder omkring Sundby Mors og Vest 
Vilsund. Folderen er primært uddelt såvel lokalt som 
på turistdestinationer ved Vesterhavet, samt hos de to 
turistbureauer i Thy og på Mors. 
Målet er, at aktørerne i folderen fremover selv skal opdatere 
og udgive folderen, og det er også planen at få digitaliseret 
indholdet på de to hjemmesider VisitThy og VisitMors. 

Visionsplan for Vilsundby 
frem mod 2030

Vilsundby-områdets befolkningstal går op og 
ned og der er brug for en vedvarende indsats 
for at sikre, at der fortsat sker tilflytning til 
området. Vi ser REMA 1000 butikken som den 
helt store ”gamechanger” for Vilsundby. Det kan 
skabe bosætning – hvis vi altså også følger med 
i forhold til nye byggegrunde og boliger. 

 
Møder trods Corona epidemi
I løbet af projektperioden har vi afholdt 
4 samarbejdsgruppemøder med de to 
erhvervsråd og de to kommuner. Der er 
afholdt et stort borgermøde i oktober 2021 
og et bosætningsmøde om byggegrunde i 
februar 2022. Endelig er der afholdt cirka 
15 styregruppemøder undervejs, heraf en 
del online. Derudover har de forskellige 
arbejdsgrupper løbende været samlet for  
at arbejde. Der er tale om ca. 30 møder i alt. 

 

Arbejdsgrupper fortsætter
Vi agter at fortsætte arbejdet med at etablere 
byggegrunde og skabe erhvervsudvikling og 
bosætning. Derfor fortsætter arbejdsgrupperne 
og er man interesseret i at være med eller 
vil starte en ny arbejdsgruppe, så kan man 
kontakte Laurids Mortensen på telefon  
29 11 39 49.

Vi står bag
Styregruppen består af Flemming Jensen 
(formand), Michael Christensen, Laurids 
Mortensen og Dorte Ellebæk. Tilknyttet 
rådgiver: Jeanette Lund Houe – Jeanette Lund 
Kommunikation.

Projektet er finansieret af LAG Thy-Mors, 
Thisted Kommune, Landdistriktsrådet på Mors 
og Vilsund Erhvervsråd.
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Sådan vil vi skabe bosætning og 
erhvervsudvikling i Vilsundby 
Igennem to coronaramte år har Vilsund Erhvervsråd arbejdet 
med, hvordan vi kan skabe bosætning og erhvervsudvikling i 
vores område. 

Der er tale om et tværgående projekt og det fik navnet 
”Vilsundby Vækster – sammen” og har været styret af en 
lille projektgruppe med repræsentanter fra Vest Vilsund og 
Sundby Mors.

Derudover har repræsentanter for de to kommuner, Thisted 
og Morsø samt repræsentanter fra Thy Erhvervsforum og 
Morsø Erhvervsråd været inddraget i projektet med løbende 
samarbejdsmøder. 
Dette har skabt et endnu bedre samarbejde med kommuner 
og erhvervsråd, som vi fremover vil bygge videre på ved 
at holde minimum ét årligt møde med dem for at sikre, at 
”Vilsundby” stadig udvikler sig og er i fokus.

Læs mere om vores visioner og aktiviteter i 
denne visionsplan.

Navnet Vilsundby
Da vi startede projektet hed det: ”Bosætning og 
erhvervsudvikling Vilsund – samarbejde på tværs af 
Limfjorden”. Det var ikke så mundret, og vi arbejdede derfor 
med et navn til projektet. Vi fandt frem til, at det fælles for 
Vest Vilsund og Sundby Mors er SUNDET. Da det samtidig er 
det store fælles potentiale for vores fælles udvikling kom vi 
til at se, at vi ved at skrive VILSUNDBY, fik begge byer med 
og markerede dermed det fælles. 

Siden har vi kaldt projektet for ”Vilsundby Vækster – 
sammen”. Vi fik en professionel grafiker til at udarbejde 
logoet, som vi har brugt i hele projektperioden. 
Her i planen bruger vi derfor Vilsundby-området som den 
fælles betegnelse for Vilsund Vest og Sundby Mors.

Havnen Sundby Mors

Havnen Vest Vilsund

Udsigt fra Sundby Mors Eksempel på cykelrute
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Få en unik oplevelse i en gennemsigtig
            ”GLASKAJAK” 

- se hvad der sker under Limfjordens overflade, mens du roer.
Rigt dyreliv af fisk, sæler, oddere m.m.

Book online på www.coldkayak.dk
Yderligere info og bestilling
+45 23 35 37 40 (Mads)
+45 23 49 01 88 (Theis)
Mail: book@coldkayak.dk

Pris pr. kajak i 2 timer
incl. lån af redningsveste
179 kr. 
2 personer pr. kajak. 
Børn under 12 år skal være
ifølge med en voksen.

Sundbyvej 238 - 7950 Erslev

Øst Vildsund
- lige over for kroen
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a.	 Øst	Vildsund	Gl.	Færgekro 
- lækker traditionel dansk kromad 
www.vildsundkro.dk - tlf. 97 74 60 67

b.	 Hotel	Vildsund	Strand	 
Vælg mellem dagens menu eller 3-retters 
menu med årstidens råvarer. Hver torsdag 
stegt flæsk fra kl 17.30. Husk bordbestilling 
www.vildsundstrand.dk - tlf. 97 93 10 44 
 

c.	 Ok-Plus	Vilsund	–	ved	rundkørslen		 
- det hurtige måltid til både den lille 
og store sult 
Brødudsalg og hjemmesmurte sandwich 
tlf. 22 57 45 60 

d.	 Cavallini 
 - her spiser man godt.  
(åben uge 28 - uge 33) 
www.cavallini.dk - tlf. 20 22 06 22

a.	 Vildsund	Camping	
www.vildsundcamping.dk - tlf. 97 72 01 02 
11 hytter – 114 pladser 

b.	 Øst	Vildsund	Gl.	Færgekro	
www.vildsundkro.dk - tlf. 97 74 60 67 

c.	 Hotel	Vildsund	Strand	
www.vildsundstrand.dk - tlf. 97 93 10 44 

d.	 Langbjerggård	
Lejrskoleophold, konferencer, fester & 
familiearrangementer	
www.langbjerggaard.dk - tlf.  61 69 30 46 

e.	 Autocamper	Stellpladser	
 - Sundby Mors Havn  
 http://sundbyhavn.dk/autocamper/ 
 - Vest Vilsund Havn 

f.	 Shelters	
 - Vilsund Børnehave 
 - Søsportscenter Vilsund 
 - Sundby Mors Havn
 - Klov Bakker

OVERNATNING

SPISESTEDER

Stor grill og et dejligt madpakkehus er til rådighed

Dagspriser: 
Pris pr. Voksen 40,- Børn (under 12 år) 20,-  

MobilePay nr. 686731
www.sundbymors.dk/sundby-mors-minigolf

SUNDBY	MORS	MINIGOLF

Udlejning af SUP-boards, kajakker og fiskekajakker  
incl. redningsvest.

Nærmere	info	på	www.sundbyhavn.dk		
–	se	under	Prisblad	&	Udlejning	2021.									

Shelter, madpakkehus og stor grill er til rådighed  
i tilknytning til lækker badestrand og badebro ved havnen.

SUNDBY	MORS	HAVN

COLD	KAYAK

Øst Vildsund
Gl. Færgekro

Øst Vildsund
Gl. Færgekro
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2. udgave af turistfolderen er i 2022 fremstillet i 4000 
eksemplarer. Folderen sætter primært fokus på frilufts- og 
søsportsaktiviteter omkring Limfjorden.

Turismegruppen har sat fokus på Vilsundby-området som 
destination for fester og arrangementer og i den forbindelse 
indsamlet data om nuværende aktiviteter på dette område. 
Der er på områdets kro, hotel og andre forsamlingssteder 
plads til samlet set minimum 520 gæster (spisende). Der kan 
altså afholdes konferencer og store fester med overnatning 
i Vilsundby-området.  Området byder på 297 sengepladser, 
hvoraf desværre kun 50 er med bad og toilet på værelset.

Desuden har arbejdsgruppen arbejdet med udvikling af 
cykelruter og pakketure med Vilsundby-området som 
udgangspunkt (se kort).

I 2023 vil arbejdsgruppen fortsætte arbejdet med at 
udvikle nye cykelruter med overnatning både på kro, hotel, 
campingplads og i shelter. Cykelruterne skal formidles både 
på skrift og elektronisk.



Byggegrunde Mors

På Mors arbejder vi med Hedegård grunden , hvor vi 
ønsker at etablere boliger. Der er også mulighed for, at 
Filtenborgs areal (den gamle NCC grund)  kan ændres 
fra industriområde til boligområde og blive en særdeles 
attraktiv udstykning i området.

Mellem Over Bakken  og Under 
Bakken  er der også et attraktivt 

område, der kan blive til udstykninger 
med unik udsigt. Her er der desværre 
lovgivning og regler, der forhindrer, at 
det kan ske umiddelbart. Grundene 
markeret med  er eksisterende 
byggegrunde.

Derfor er næste skridt også på denne 
side af fjorden, at vi vil involvere 
politikerne i kommunen og det er 
også baggrunden for, at Sundby Mors 
Samvirke har søgt Landdistrikternes 
Fællesråd om at blive frilandsby.

Sundby sø
Hotel

OK-tank

Langbjerggaard

Havn

Havn

Søsportcenter

Vilsund 

børnehave

Kirke
Friskolen Sundby

Muligt butiksområde

Kro

Erhvervsområde
Rævebakken

Rema
1000

Camping

Over Bakken

6

Brohuset

Filtenborgs udstykning

Thy Mors

Sundby Mors
Vilsund

Stedbundne potentialer
Vilsundby har en række stedbundne potentialer, som vi 
arbejder på at forløse. Det tværgående samarbejde hen 
over broen forstærker muligheden for at udvikle området. 
Vi ser især to stedbundne potentialer: 

• En unik beliggenhed som et historisk knudepunkt 
mellem Thy og Mors

• Limfjorden – det samlende SUND, der giver muligheder 
for at udvikle turisme og fritidsliv – især friluftsliv til søs

Dette giver fantastiske muligheder for at udvikle 
erhvervslivet og skabe yderligere bosætning i området.

Iværksætteri og erhvervsudvikling
Målet med projektet har været at skabe mere iværksætteri 
og styrke erhvervsudviklingen. Derfor har styregruppen 
planlagt en inspirationsaften for nye og kommende 
iværksættere fra hele Thy og Mors. 
På inspirationsaftenen fortæller 4 lokale 
iværksætterstjerner på forskellig vis om iværksætterlivet. 
Målet er, at 1-2 iværksættere får øjnene op for Vilsundby-
området og etablerer sig her med virksomhed. 

Inspirationsaftenen gennemføres i efteråret 2022.

Markedsføring af Vilsundby
Vilsundby-området skal markedsføres meget bedre og 
mere. Derfor vil en arbejdsgruppe udarbejde en samlet 
hjemmeside for området, der præsenterer området i ord og 
flotte billeder.

Gruppen vil også udarbejde en film, så det bliver synligt, hvor 
skønt området er. Endelig vil man arbejde på at samle alle 
aktiviteter på thy360.dk, og få et udtræk på hjemmesiden 
derfra, så alle aktiviteter i området kan ses der.

Visualisering af nye boliger 

Vi har fået arkitektfirmaet P+P arkitekter i Thisted til at 
visualisere de tanker og ideer, vi har om kommende boliger 
i vores område. Konceptet er bæredygtighed både i forhold 
til materialer og det sociale, hvor udearealer og fælles 
arealer er i fokus i forhold til de sociale fællesskaber. Vi har 
en unik placering og kan derfor tilbyde unikke boliger midt 
i naturen og tæt på fjord og sø. Bemærk, at de forskellige 
visualiseringer kan bruges både i Thy og på Mors.

Seniorboliger

Vi ønsker at etablere nybyggede seniorboliger i  
Vilsundby-området. 
Der bliver de kommende år flere og flere ældre.  
Om 30 år er der dobbelt så mange ældre i Danmark som nu  
– så der er virkelig behov for at være på forkant her. 

Nogle af de ældre ønsker at bo i et 
bofællesskab – andre vil gerne flytte til 
noget mindre. Vi har brug for, at der 
bliver nye boliger til de ældre, så 
der kan komme unge familier ind i 
husene – og vi dermed kan skabe 
flow i byen. 

Placeringen af disse seniorboliger 
kan for eksempel være på 
Hedegårdgrunden i Sundby Mors  
eller i udviklingsområde  ovenfor 
Skråningen i Vilsund Vest.

Frilandsby

Da vi har konstateret, at såvel Sundby Mors som Vest 
Vilsund er udfordret med lovmæssige planlægningsrammer, 
kom det som en meget aktuel mulighed, da Land
distrikternes Fællesråd søgte 10 steder i Danmark, der vil 
være frilandsby, hvor målet netop er at sætte landsbyen fri 
for de planlægningsmæssige rammer. 

Både Sundby Mors og Vest Vilsund er prækvalificeret til at 
deltage i projektet, som vi ser meget frem til. Måske giver det 
os nye rammer, så vi har mulighed for at bygge, hvor det i 
dag ikke er muligt.

Vi håber at komme igennem nåleøjet.

Se mere på: www.landdistrikterne.dk/frilandsbyer
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P+P arkitekters forslag til boliger i område 

Byggegrunde Thy

På Thy siden arbejder vi med tre udviklingsområder: 
Område  beliggende langs Åsvej i den nordelige del 
af byen. Her er mulighed for både udsigt til fjord og sø. 
Udviklingsområde  ligger mellem Kvædevej og Sundby 
Sø. Udviklingsområde  ligger i den vestlige del af Vilsund. 
Byggeområderne er screenet af Thisted Kommune, og 
det viser sig, at der er så mange planlægningsmæssige 
begrænsninger, at det faktisk er nærmest umuligt at skabe 
nye boliger i Vilsund Vest.
Det er et kæmpeproblem for udviklingen af byen, da vi har 
brug for både tilflytning og udskiftning i de nuværende 
boliger. Derfor er næste skridt, at vi vil involvere politikerne 
i kommunen, og det er også baggrunden for, at vi har søgt 
Landdistrikternes Fællesråd om at blive frilandsby. 

REMA 1000 på vej

Undervejs i projektet henvendte REMA 1000 sig med ønske 
om at etablere en REMA 1000 butik midt i Vilsund. Det er 
nu lykkes, og byggeriet starter i efteråret 2022, og det er 
planen, at den nye butik åbner i foråret 2023. Det bliver 
altafgørende for Vilsundby-området at få en butik af den 
kaliber og det vil skabe bosætning i området. Vi byder 
REMA 1000 hjerteligt velkommen i vores område!
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P+P arkitekters forslag til senior boliger f.eks. i  område  3   eller 

Udsigt fra stranden syd for Sundby Mors

Byggefelt Skråningen

Evt. byggegrunde mellem Under Bakken og Over Bakken Hedegård grunden 

Byggefelt Kvædevej (udviklingsområde )

Situationsplan 1:1000
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