
Notat om Vester Husby sommerhusområde 

Vester Husby sommerhusområde fremstår som et af landets smukkeste sommerhusområder. Det ønsker 

Vester Husby Grundejerforening (VHGF), at det forbliver med at være gennem en fastholdelse af de 

eksisterende lokalplaners intentioner for området. Områdets unikke karakter må nemlig ikke alene 

tilskrives det omgivende storslåede landskab med klitter og plantage, men i meget høj grad en fremsynet 

lokalplan/byplanvedtægt for området vedtaget tilbage i 1964.  

VHGF ønsker med dette notat  

- at redegøre for baggrunden for og intentionerne med den oprindelige lokalplan  

- at redegøre for de skiftende politisk-administrative myndigheder (Husby sognekommune, 

Ulfborg-Vemb kommune og Holstebro kommune) og en aktiv grundejerforenings arbejde for 

at fastholde den oprindelige lokalplans intentioner  

- at opstille visioner for områdets fortsatte udvikling, så det bevarer sin unikke karakter med 

en bebyggelse i overensstemmelse med vestkystens traditionelle byggeskik og med store 

åbne arealer som en del af det samlede sommerhusområde  

VHGF støtter Holstebro Kommunes bestræbelser på at fremme lokale beboeres, sommerhusbeboeres, 

campisters og endagsturisters store kultur- og naturmæssige oplevelser ved at færdes i 

sommerhusområdet og de omgivende landskaber. VHGF finder denne målsætning uforenelig med nye 

udstykninger i området, der uundgåeligt vil resultere i en betydelig reduktion af steder med udsyn til det 

omgivende landskab med klitter og plantage og føre til, at landskabets storslåede karakter vil gå tabt.  

Lokalplan i 1964 for Vester Husby 

Voksende velstand og øget efterspørgsel efter sommerhuse fra slutningen af 1950erne resulterede i hele 

landet i en begyndende udstykningsepidemi. Den ramte Husby sogn i begyndelsen af 1960erne. Sognerådet 

under myndig ledelse af gårdejer Jens Andersen var imidlertid imod en ureguleret udstykning. Udviklingen i 

Søndervig fandt han ikke ønskværdig, og nabolagets Vedersø Klit viste fordelene ved aktiv regulering.  

Sognerådet ønskede imidlertid at stille større krav end for Vedersø Klit, og det allierede sig med en af tidens 

førende planlægningsarkitekter Anne Marie Rubin. Hun drev sammen med sin mand egen tegnestue. De 

havde vundet flere byplankonkurrencer, havde tegnet Dansk Folkeferies første og meget roste bebyggelse 

Rødhus Klit, og Anne Marie Rubin var nylig blevet tilknyttet Herning Kommune som konsulent, så hun 

kendte egnen.   

I samarbejde med sognerådet blev der udarbejdet en samlet lokalplan for den vestlige del af Husby sogn fra 

Vedersø Klit og op til Husby Plantage. Det undrer ikke, at der hos sognets jordejere var forskellige 

opfattelser af krav til grundstørrelser og omfanget af åbne arealer. Men sognerådet fastholdt planens to 

hovedelementer, for det første krav til bebyggelsens karakter, og for det andet krav om, at 

sommerhusområdet åbnede sig mod vest og nord alene med enkelte huse langs eksisterende veje i det 

såkaldte område 1, i dag også betegnet område 1.1. 

Bebyggelsens særlige karakter sikredes med bestemmelser om grunde på minimum 5.000 kvm., om 

mindstemål for grundenes bredde, om bygningers placering, dimensioner, farver og tage med strå, så de 

nye sommerhuse faldt sammen med den eksisterende bebyggelse. Og i område 1.1 blev der forbud mod 

fritliggende udhuse og skure for at sikre områdets hidtidige åbenhed alene brudt af enkelte gamle 

klitgårde.  



Kravet om åbne arealer sikrede, at når sommerhusområdets kommende beboere og gæster færdedes i 

området, ville de have glæde af frit udsyn ud mod klitterne mod vest og op mod plantagen mod nord - og 

omvendt ind mod land med Husby kirketårn som et sigtepunkt. Disse åbne arealer kunne med fordel 

bruges til landbrug.  

Den 20. januar 1964 vedtog sognerådets syv medlemmer enstemmigt, at udkastene til en planlægning for 

sognets vestlige del skulle rummes inden for en samlet plan for hele området opdelt i to delområder. Den 

16. april vedtog de enstemmigt at indsende lokalplanen til ministeriel godkendelse, der blev givet den 15. 

juli, og den 5. september 1964 blev den godkendte plan sendt til tinglysning. Udarbejdelsen af planen var 

blevet mere kostbar end forudset, men sognerådet opnåede støtte fra det amtslige Fredningsplanudvalg og 

kunne efterfølgende glæde sig over, at Foreningen af Byplanlæggere belønnede planen. Hele processen var 

sket relativt hurtigt. Forklaringen er, at sognerådet havde fået Boligministeriets tilladelse til at forhindre 

privat udstykning af en del af sommerhusområdet mod, at det inden et år ville fremsende sognets første 

lokalplan/byplanvedtægt dækkende som det hed ”den vestlige del af Husby”. Det lykkedes, og lokalplanen 

blev styrende for områdets videre udvikling. 

Fastholdelse af lokalplanens intentioner 

Lokalplanen blev taget godt imod. Mange nye sommerhusejere kom hurtigt til tiltrukket af planens visioner, 

der fik området til at adskille sig fra tidens andre udstykninger. Og sommerhusejerne har gennem årene på 

VHGF’s generalforsamlinger med bred tilslutning været enige om at værne om områdets karakter. Mange 

lokale beboere glædede sig over området. Og ganske afgørende var lokalpolitikerne og den tekniske 

forvaltning også klar over, at de havde fået ansvar for et værdifuldt område, som de hægede om. For det 

første fastholdt de at bevare de frie arealer mod vest og nord i det oprindelige sommerhusområde. Og for 

det andet overførte de intentionerne om byggeriets udformning fra den oprindelige plan til senere 

lokalplaner for områder øst for ”den vestlige del af Husby”.  

Da Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse vedtog en lokalplan for et nyt sommerhusområde mod øst mellem 

det oprindelige sommerhusområde og Husby Klitvej, indeholdt planen de samme krav til nybyggeri som i 

den første lokalplan. Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse støttede også i 2005 med et tillæg til lokalplanen 

VHGF’s ønske om at indsætte en maksimumsstørrelse for nybyggeri på den enkelte grund.  

Forståelse for betydningen af de frie arealer mod vest og nord kom tydeligt til udtryk, da Ulfborg-Vemb 

kommune senest udlagde et nyt sommerhusområde øst for Husby Klitvej, det såkaldte Husby Strandenge. 

Vurderingen var da, at ”det store sammenhængende sommerhusområde ved Husby og Vedersø Klit er et af 

de smukkeste sommerhusområder langs den jyske vestkyst”. Det noteredes, at den nye udstykning øst for 

Husby Klitvej ud fra en landskabelig betragtning ikke ville påvirke de eksisterende sommerhusområder, der 

betegnedes som ”i sig selv en attraktion”, hvilket især blev tilskrevet, ”at fremsynede mennesker allerede 

for mange år siden fik vedtaget nogle bygningsvedtægter”. Det var derfor også et krav, at ”Det nye område 

respekterer og viderefører de kvaliteter, det eksisterende sommerhusområde er kendt for”, og det tillagdes 

meget stor betydning, at der blev taget vare på områdets kulturhistoriske værdier til sikring af 

”kvalitetsturisme”. Ulfborg-Vemb kommune oplyste som en af forudsætningerne for den nye udstykning, at 

der kun var relativt få grunde tilbage i det eksisterende sommerhusområde, idet man fastholdt, at de frie 

arealer mod vest og nord ikke bebyggedes yderligere.  

Lokalplanerne for de to nye sommerhusområder øst for ”den vestlige del af Husby” indeholder ikke i 

samme grad som den oprindelige lokalplan bestemmelser om friarealer med udsigt til klitter og plantage. 

Det er der ganske enkelt ikke topografisk mulighed for. Det betyder imidlertid samtidig, at selv om de åbne 

arealer mod vest og nord udlagt i den første lokalplan kun udgør 5-9 % af de nu samlede 



sommerhusområder, så tjener de også som åndehuller for de senere tilkomne sommerhusbebyggelser, 

ganske som de vil gøre det for eventuelle fremtidige udstykninger øst for Husby Klitvej. Det kan bemærkes, 

at der er gode udstykningsmuligheder for arealer beliggende i sammenhæng med Husby Strandenge, både 

mod nord og øst.   

Visioner for Vester Husby sommerhusområde 

VHGF har med tilfredshed noteret, at Holstebro Kommune har administreret Vester Husby 

sommerhusområde i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige lokalplan og senere 

lokalplaner for de østligere områder. Senest kom det til udtryk, da kommunen nylig gav afslag på 

udstykningstilladelse til en mindre del af det østlige åbne område 1 i den oprindelige lokalplan. Kommunen 

begrundede korrekt afslaget med, at der ikke er byggefelter i området.  

VHGF kan også tilslutte sig, at Holstebro Kommune i den netop vedtagne Kommuneplan for 2017-29 

anfører, at ”Sommerhusområderne bør bevare deres nuværende karakter, hvilket sikres gennem 

eksisterende lokalplanlægning”.  

VHGF ønsker desuden at understrege, at foreningen finder, at lodsejerne af landbrugsjorden har anvendt 

denne, så sommerhusområdet har bevaret de i den oprindelige lokalplan tiltænkte herlighedsværdier. 

Foreningen er dog også opmærksom på, at arealerne ikke er den bedste landbrugsjord, hvorfor de 

nuværende landbrugsejere på sigt kan have en interesse i at afstå arealerne. Arealerne vil i så fald og i 

overensstemmelse med den generelle landbrugs- og naturpolitik med fordel kunne bringes tilbage til den 

oprindelige naturtilstand med hede og kær.  

VHGF har med glæde fulgt de seneste års initiativer til at fremme biodiversiteten i de omkring 

sommerhusområdet liggende landskaber, herunder med henblik på at fremme den rekreative anvendelse 

af omgivelserne til glæde for lokale beboere, sommerhusbeboere, campister og endagsturister. Det gælder 

de statslige initiativer til, at Husby Plantage skal ses som en rekreativ ressource frem for en 

produktionsskov. Og det gælder vestjyske kommuners samarbejde med andre myndigheder, herunder EU, 

om naturpleje i det vestlige klitlandskab, Husby Klit, så det lever op til kravene om status som 

habitatområde under Natura 2000-planen.  

VHGF kan også tilslutte sig kommunens visioner om at fremme grøn turisme og bidrage til et Grønt 

Danmarkskort. I Kommuneplan 2017-29 anføres det således, at kommunen vil sørge for ”…balance mellem 

benyttelse og beskyttelse. Vores langsigtede mål er at skabe plads til endnu mere natur og et endnu bedre 

miljø.” Det understøttes konkret af kommunens handleplan for Husby Klit, hvor målet er ”at bevare og 

fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte” og desuden ved en realisering af 

de i Kommuneplanen omtalte planer for Græm Kær, der udgør en stor del det i lokalplanen fra 1964 

omtalte område 1 med begrænset bebyggelse.   

Græm Kær omtales i Kommuneplanen i sammenhæng med Husby Klitplantage og klitlandskabet mod vest. 

Dette landskabs uforstyrrethed og særlige karakter fremhæves. Det anføres videre, at landskabskarakteren 

med Græm Kær er noget særligt til forskel fra klitterne og plantagen, og der gøres opmærksom på, at ”… 

der med fordel [kan] arbejdes frem mod, at områdets oprindelse som kær genskabes”.  

VHGF ønsker, at kommunen fastholder et højt ambitionsniveau for at bevare Vester Husby 

sommerhusområdes unikke karakter. Det kan ske ved at bevare landbrugsdriften i området, men også ved 

at føre de hidtidige landbrugsarealer tilbage til den oprindelige natur. Det sidste vil styrke biodiversiteten, 

herunder et rigt insektliv, som området især tidligere var kendt for, ligesom det vil bedre vilkårene for nogle 



af de arter, som Holstebro Kommune har et særligt ansvar for. Og det vil i sig selv give mulighed for gode 

kultur- og naturoplevelser, herunder styrke naturoplevelsen i det tilstødende Natura-2000 område.  

VHGF vil se en fortsættelse af landbrugsdriften eller en vel planlagt naturgenopretning som udtryk for en 

fastholdelse af intentionerne med lokalplanen fra 1964, der på en god måde har været styrende for og 

inspireret den hidtidige sommerhusudbygning i hele det sydvestlige hjørne af Holstebro Kommune. VHGF 

ønsker derfor at tilbyde et konstruktivt samarbejde med kommunen om at bevare områdets unikke 

karakter, herunder også om realiseringen af visionerne for en reetablering af kærbiotopen og de 

oprindelige tilstødende hedearealer. Ifølge Grundejerforeningens oplysninger vil der være muligheder for 

at opnå økonomiske fondstilskud til en sådan naturgenopretning.  

Sammenfatning 

Lokalplanerne for Vester Husby er blevet til på lokalt initiativ. De er blevet rost af eksperter, og ikke mindst 

har de gennem årene glædet og givet kvalitetsoplevelser til tusinder af lokale beboere, 

sommerhusbeboere, campister og endagsturister, der har færdedes i området til fods eller på cykel. 

Lokalpolitikere og den kommunale administration har hidtil værnet om området og udtalt sig med stolthed 

om det. Og det nuværende Holstebro Byråd har med Kommuneplan 2017-1929 tilkendegivet, at det ønsker 

at fastholde og yderligere styrke denne politik ved på sigt at omdanne de tilbageværende 

landbrugsområder i ”den vestlige del af Husby” til oprindelig natur. 

VHGF’s bestyrelse kan med overvældende tilslutning fra foreningens medlemmer tilslutte sig disse planer 

og tilsiger sin aktive støtte til deres realisering. Bestyrelsen ser frem til at samarbejde med Holstebro 

Kommune herom. Det vil underbygge visionen om en grøn kommune, der ønsker en fortsat styrkelse af 

kvalitetsturisme. 
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