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INDSATSER

Baggrund
Lemvig Kommune arbejder aktivt med 
erhvervsudvikling – og gør det med vægt 
på bæredygtighed.

Erhvervslivet består af mange små og 
mellemstore virksomheder og enkelte 
store, der alle har det gode håndværk og 
arbejdsomhed i højsædet.

Fire styrkepositioner skiller sig især ud, 
står stærkt og er i vækst: Klima og Energi, 
Maritim service, Fødevarer og Turisme og 
Handel.

Styrkepositioner

Udviklingen på energi- og klimaområdet 
går historisk hurtigt, og Nordsøen bliver 
et nøgleområde i fremtiden.

Lemvig Kommune er, og skal fortsat 
være, en af Danmarks frontløbere inden 

for klima og energi, hvor der skabes gode 
rammevilkår, tænkes nyt og tiltrækkes ar-
bejdskraft og arbejdspladser.

En fremtid med grønne brændstoffer, 
biogas, solceller og vindmøller er central 
i Lemvig Kommunes erhvervsudvikling.

Klimatorium, Danmarks internationale 
klimacenter, er et erhvervsfyrtårn med fo-
kus på bl.a. vandteknologi. Klimatorium 
skal tiltrække iværksættere og etablerede 
virksomheder til håndtering af klimaud-
fordringer, nedbør, havvand og grund-
vand. Det skal omsættes til erhvervsud-
vikling i samarbejde med virksomheder, 
universiteter og borgere.

Lemvig Kommune er et fødevareom-
råde, hvor der især produceres råvarer. 
Landbrug, fiskeri og maritim service er en 
afgørende del af vores erhvervsliv. Føde-

vareproduktion skaber arbejdspladser og 
er samtidig en turistoplevelse.

Turismens fundament er Vestkysten – 
Danmarks største turistdestination – der 
skaber nye og flere arbejdspladser lokalt. 
Strategi for Turisme og Handel styrker 
udviklingen og sikrer, at en bæredygtig 
turismeudvikling er med til at brande 
området over for tilflyttere og arbejds-
kraft.

Klima, energi og Klimatorium 
som grøn erhvervsmotor
Lemvig Kommune skal tiltrække virksom-
heder og støtte skabelse af arbejdspladser.

Tiltrækningen af virksomheder skal bl.a. 
ske med afsæt i udvalgte arealer, der ud-
nytter Lemvig Kommunes styrker: Lemvig 
Kommune har en attraktiv strømforsy-

ning med forsyning fra to sider: Strøm-
produktionen i Nordsøen fra den ene 
side og 400 kV-elnettet med forbindelse 
ned igennem Jylland fra den anden. Sam-
tidig har kommunen store arealer, der 
kan sættes i spil som erhvervsområder. 
Thyborøn Havn giver en god adgang til 
transport via søvejen med vanddybde på 
minimum 10 meter og fokus på at tilpas-
se dybden til efterspørgslen.

Kommunen skaber de nødvendige sam-
menhænge mellem store energiforbru-
gende virksomheder, biogasproduktion, 
fjernvarme og vandforsyning.

Kommunen tager samtidig del i arbejdet 
med at sikre, at Northsea Offshore Service 
Group og Thyborøn Havn får mest muligt 
ud af de kommende offshore vindmølle-
parker i Nordsøen.

Fortsættes næste side...

►  STRATEGI FOR 

Erhverv

Klima, Energi og Klimatorium som grøn erhvervsmotor
► Der skabes nødvendige sammenhænge mellem store energiforbrugen- 
 de virksomheder, biogasproduktion, fjernvarme og vandforsyning, som  
 kan gøre arealerne, så attraktive, at der tiltrækkes virksomheder. 
 Fokus er virksomheder indenfor energisektoren, herunder PtX- 
 virksomheder. Ligesom der vil være fokus på at påvirke offentlige beslut- 
 ninger om f.eks. energiinfrastruktur og valg af servicehavne til vindpar- 
 kerne.

► Samarbejde mellem Klimatorium, lokale investorer, Lemvig Kommune  
 og etablerede virksomheder.

► Kommunen støtter klyngens arbejde for at sikre, at lokale virksomheder  
 får mest muligt ud af de kommende offshore-aktiviteter inden for klyn- 
 gens geografiske rækkevidde.

Landbrug, fiskeri og maritim service
► Udviklingen af Thyborøn Havn støttes, så fiskeri og de maritime service- 
 virksomheder får bedst mulige rammer.

► Forbedret infrastruktur til og fra Thyborøn Havn – både for gods- og  
 materieltransport på jernbanen og vejene og persontransport via god  
 adgang til lufthavne – herunder Midtjyllands Lufthavn, som kommunen  
 er medejer af.

► Kommunen støtter udviklingen af lokale fødevarefællesskaber, der skal  
 være med til at skabe nye forretningsområder for landbrug og fiskeri.  
 Det sker sammen med Destination Nordvestkysten, Lemvig-Thyborøn  
 Handel og Turisme og Fonden Thyborøn.

► Lemvig Kommune støtter udviklingen af fremtidens bæredygtige fiskeri  
 og landbrug. 

► Lemvig Kommune arbejder for et udviklingscenter for fiskeri på Vestky- 
 sten, hvor minimum et af centrets arbejdsområder skal ligge i Thyborøn. 

 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/12
https://www.verdensmaalene.dk/maal/9
https://www.verdensmaalene.dk/maal/8
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...fortsat fra forrige side

Klimatorium skal tiltrække virksomheder 
og iværksættere. Det skal ske med afsæt i 
at være Danmarks klimacenter og udpe-
get som erhvervsfyrtårn for vandsekto-
ren.

Landbrug, fiskeri og 
maritim service
Landbrug og fiskeri er de brancher, der 
rummer flest arbejdspladser i Lemvig 
Kommune. Brancherne er en del af kom-
munens DNA og en stor del af kommu-
nens øvrige virksomheder er leverandør 
til aktiviteter i forbindelse med landbrug, 
fiskeri eller aktiviteter i og omkring Thy-
borøn Havn bl.a. maritim service.

Kommunen støtter udviklingen af frem-
tidens bæredygtige landbrug og fiskeri i 
samarbejde med erhvervene. Især fiske-
riet er i disse år under pres, og der skal 
findes nye veje for fremtiden.

Landbruget er en del af løsningen for 
Lemvig Kommune i forhold til den grøn-
ne omstilling.

Thyborøn Havn er central for den er-
hvervsmæssige vækst. Havnen investerer 
for at blive ekstra attraktiv for eksisteren-
de og nye havneaktiviteter. Kommunen 
støtter Thyborøn Havns arbejde med at 

skabe gode forhold for fremtidens bære-
dygtige fiskeri og maritime service.

Arbejdskraft og bosætning
Lemvig Kommune arbejder med initia-
tiver, der gør gode beskæftigelsesmu-
ligheder mere synlige og øger dialogen 
med kommunens unge – også efter de 
har forladt kommunen.

Det lokale erhvervsliv efterspørger i høj 
grad faglært arbejdskraft og i større og 
større grad arbejdskraft med mellemlan-
ge og lange uddannelser.

Lemvig Kommune sikrer, at erhvervslivet 
har let adgang til studerende på videre-
gående uddannelser – både erhvervs- og 
universitetsuddannelserne. Fokus læg-
ges på de jyske uddannelsesinstitutioner.

Lemvig Kommune støtter virksomheder-
nes arbejde med at fastholde medarbej-
dere  – med særligt fokus på nyligt tilflyt-
tede medarbejdere.

God service til virksomheder 
– på højt niveau
Iværksættere og etablerede virksomhe-
der tilbydes 1:1 erhvervsservice, som sik-
rer, at virksomhederne får den viden og 
hjælp, der er brug for.

Rådgivningen sker i tæt samarbejde med 

Erhvervshus Midtjylland, Jobcenter Lem-
vig, Lemvig-Thyborøn Handel og Turis-
me, landboforening og fiskeriforening. 
Tilgangen er lokalt forankret.

Virksomhederne skal opleve god koordi-
nering mellem kommunens medarbej-
dere og afdelinger, der har kontakt med 
virksomhederne, f.eks. STARTVÆKST 
Lemvig, Jobcenter Lemvig, Udviklings-
afdelingen, Teknik og Miljø mv. Virksom-
hederne sikres en enkel, overskuelig og 
hurtig sagsbehandling ved f.eks. køb, 
salg, leje af erhvervsjord, opstart af virk-
somhed, udvikling af virksomhed og 
opnåelse af diverse godkendelser eller 
tilladelser.

Samarbejde med andre 
kommuner – Business Region 
MidtVest
Samarbejdet med andre kommuner er 
koncentreret om det kommunale samar-
bejde i Business Region Midt Vest (BRMV). 
BRMV er en fælles samarbejdsorgani-
sation stiftet af kommunerne Herning, 
Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ring-
købing-Skjern, Skive og Struer. I samar-
bejdet er Lemvig Kommunes fokus på 
hovedområderne: vandteknologi, klima, 

energi, bæredygtighed, digitalisering og 
talenttiltrækning.

Dialogen med erhvervslivet 
i fokus
Kommunens indsatser begynder med 
dialog mellem erhvervslivet og kommu-
nen. Det gælder direkte kontakter med 
den enkelte virksomhed og dialog med 
virksomhedernes lokale netværk: han-
dels- og turistforening, landboforening 
og fiskeriforening. Denne dialog udbyg-
ges.

Lemvig Kommune arrangerer årlige er-
hvervskonferencer med skiftende tema-
er. Målet er at give virksomhederne mu-
lighed for at netværke både inden for og 
på tværs af brancher. Løbende besøger 
ledere fra administrationen og politikere 
virksomhederne for dialog og forståelse 
for virksomhedernes udfordringer.

Det er vigtigt for kommunen, at lokale 
virksomheder har mulighed for at byde 
på kommunale udbud.

Der er løbende information og dialog om 
kommende projekter, som sættes i ud-
bud.

Indsatser fortsat

Arbejdskraft og bosætning
► Job i Vest og lignende samarbejder mellem kommune og virksomheder 
 giver overblik over job- og karrieremuligheder hos kommunens virksom- 
 heder og samarbejder, der fastholder medarbejdere, og som tager hånd  
 om tilflyttere, der er nye i job i Lemvig Kommune.

► Samarbejde med kommunens virksomheder om målrettet indsats mod  
 ud-pendlere, som er potentiel lokal arbejdskraft.

► I samarbejde med erhvervsskolerne i Thisted og Holstebro arbejdes på  
 at tilbyde håndværksmæssige uddannelser lokalt. 

► Samarbejde med videregående uddannelser, hvor der tages afsæt i de  
 lokale virksomheders behov i dag og i fremtiden. Herunder indsatser,  
 der sikrer flere jobs til personer med mellemlange og lange uddannelser. 

► Aktiviteter, der skaber dialog mellem lokale virksomheder og unge, der 
 har forladt kommunen i forbindelse med videregående uddannelse.

► Samarbejde og resultatkontrakter med videregående uddannelser. 
 Aktiviteter, der skaber dialog mellem lokale virksomheder og folkeskole- 
 elever.

► Samarbejde og resultatkontrakter med videregående uddannelser. 
 Udvikling af ungemiljø – der giver unge i lære et netværk lokalt. 

► Samarbejde med kommunens virksomheder og Business Region Midtjyl- 
 land om tiltrækning af faglært arbejdskraft. Dansk og udenlandsk (EU).

Service til virksomheder – på højt niveau
► Gennem STARTVÆKST Lemvig tilbydes iværksættere og etablerede virk- 
 somheder en lokal 1:1 erhvervsservice. Der lægges et ekstra fokus på  
 vækstvirksomheder og på følgende temaer: Klima, bæredygtighed, digi- 
 talisering, e-handel og generationsskifte. 

► Lemvig Kommune støtter videreudviklingen af Iværksætterhuset i Lem- 
 vig i samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser. 

► Erhvervskontaktordningen forbedres løbende. Med ordningen får den  
 enkelte virksomhed udpeget en fast kontaktperson i kommunen, som  
 modtager og koordinerer virksomhedens henvendelse på tværs af kom- 
 munens afdelinger.

Samarbejde med andre kommuner – Business Region MidtVest
► Samarbejde med Business Region MidtVest sikrer fælles udvikling og  
 synergier på tværs af kommuner. Fokusområderne er vandteknologi, 
 klima, energi, bæredygtighed, digitalisering og talenttiltrækning.

Dialogen med erhvervslivet i fokus
► Årlige erhvervskonferencer

► Virksomhedsbesøg

► Løbende formidling af kommunale udbud

► Kommunen tager initiativ til at opbygge en erhvervsforening, der bliver  
 et fælles talerør for de virksomheder, som ikke er en del af de etablerede  
 foreninger: Handels- og turistforening, landboforening og fiskerifor- 
 ening.

Landskab og marker ved Nr. Nissum
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