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Af Suzi Elena Apelgren, Græmvej 41, Vester Husby 

Debat: Først tak til kommunen for at invitere borgerne til at deltage i udviklingen af 

vestkystturismen. Det er den helt rigtige vej at gå. På borgermødet onsdag om Græm Kær kom en 

række fakta på bordet, som giver anledning til nye overvejelser. Sådan som verden former sig, kan 

jeg godt forstå landmændenes bekymringer. En række ældre landmænd kan se frem til en usikker 

pension, for kan de få afhændet deres ejendomme, når den tid kommer? De har slidt og slæbt et 

langt liv og ser måske frem til en økonomisk usikker tredje alder. 

Borgmesteren udtalte på mødet, at kommunen som sådan ikke har nogen økonomisk interesse i 

sommerhusudstykningerne, men ønsker erhvervsmæssig vækst. Da turisme er en betydningsfuld 

økonomisk faktor, kan det komme på kant med den grønne politik, som hans parti gik til valg på, og 

som verdens forskere efterlyser. Det er en betydelig udfordring for en borgmester og et byråd i en 

kommune langt fra København. Men al vækst er ikke positiv, især ikke hvis den er på bekostning af 

en trængt natur og de kommende generationers muligheder for en grøn jord. Men tænk nu, hvis man 

kunne skabe kreative løsninger, der tilgodeså både landmændenes, erhvervets og naturens 

interesser? 

Jeg har i tre og et halvt år arbejdet som projektleder på store turismeudviklingsprojekter i 

Ringkøbing-Skjern Kommune, en af landets største turistkommuner. Alle mine projekter tog 

udgangspunkt i at optimere og kvalificere allerede eksisterende anlæg. Ingen af dem var på 

bekostning af naturen! Desuden har min mand og undertegnede drevet B & B i ti år. Derfor tillader 

jeg mig at stille den erfaring og ekspertise til rådighed i et forsøg på at løse denne gordiske knude. 

Stadig større arealer af landbrugsjord skal tages ud af drift for at give naturen den nødvendige plads 

igen. Hvorfor ikke sikre de trængte landmænd, at de kan afhænde deres ejendomme til 

turismeindustrien, når den tid kommer? Ikke som sommerhusudstykninger, men som 

ferielejligheder af varierende størrelse på udlejningsbasis. Jordene kunne så udlægges til natur, og 

enhver ved, at årsagen til turismen ved Vestkysten netop er natur. De sommerhuse, der er på 

kommunens tegnebræt, garanterer ikke øget turisme. De vil med deres unikke placering være 

liebhaverboliger, og den slags bliver sjældent lejet ud. Desuden vil de kun være på 150 

kvadratmeter, hvilket ikke modsvarer den efterspørgsel på store feriehuse, som nutidens turister har. 

Dette har man eksempelvis svært ved at efterkomme i Søndervig, hvor man gerne vil bygge større 

huse, men ikke kan få lov til det på grund af grundenes ringe størrelse.  

At ombygge gårdene til udlejningshuse, sikrer flow'et af turister, og dermed væksten i kommunen. 

Det giver lokale arbejdspladser, da de skal ombygges/opbygges, administreres, rengøres og 

vedligeholdes. De vil kunne være et mere fleksibelt alternativ til de mange udlejningshuse, der 

allerede findes, fordi der også efterspørges kortere/længere perioder især i de lidt tyndt besatte 

skuldersæsoner. De sikrer kommunens ønske om at være en grøn kommune, og det store og 

påtrængende behov der er for at give naturen plads igen. Størstedelen af vore turister er tyskere, og 

disse er meget fokuseret på natur og grøn politik. Og da natur er lig med turisme, og mere natur 



med mere turisme, vil det også være en løsning, der kan sætte Holstebro Kommune på 

turismelandkortet. Og vore flittige landmænd vil kunne gå en tryg alderdom i møde i forvisning om, 

at de kan afhænde deres ejendomme på en måde, der sikrer dem økonomisk. 

Ja, der ligger et stykke udviklingsarbejde i den model. Men den løser en lang række problemer og 

behov, og der er fra nationalpolitisk hold allerede gang i arbejdet med at finde løsninger på disse 

spørgsmål. Så mon ikke både politikere og fonde vil se positivt på idéen, og støtte op både 

lovmæssigt og økonomisk?  

Jeg vil bede byrådet om at tage dette forslag med i deres mappe og arbejde på at udvikle det. 

 


