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Vesthimmerland Vækster 
 
I smørhullet mellem Aalborg og Aarhus er der noget i gære.  
 
Drømmene og visionerne er store, udvidelserne og spadestikkene er mange, og 
udviklingen og driften kører på højtryk. Vesthimmerland Vækster. 
 
Et Vesthimmerland i vækst er med til at sætte vores plet på jorden på verdenskortet med 
internationalt anerkendte resorts, skabe grobund for et lokalt forankret produktions 
Danmark i udvikling, og tiltrække og fastholde medarbejdere og indbyggere.  
 
Et Vesthimmerland i vækst er med andre ord til gavn for hele vores lokalsamfund – og 
derfor vil vi gerne sætte spot på de mange gode historier, der blomstrer lige nu.  
 
I dette erhvervsmagasin tager vi dig med på virksomhedsrundtur i Mulighedernes 
Vesthimmerland. På turen vil du møde nogle af de virksomheder, der lige nu kører i 
overhalingsbanen og har fuld fart på væksten – hvad end det drejer sig om spadestik, 
udvidelser, ansættelser eller innovative ideer. Undervejs vil du blive klogere på de mange 
store anlægsprojekter, der skyder op, de grønne tanker, der spirer, og de innovative 
planer, der præger vores Vesthimmerland. 
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Himmerlandskød står bag den største anlægsinvestering i 
Vesthimmerlands historie  
Hos Himmerlandskød udvider de i Farsø og bygger nyt i Aalestrup. Udvidelserne skal 
bevare og skabe flere arbejdspladser i det lokalsamfund, hvor virksomheden blev 
grundlagt for mere end 100 år siden.  
 

”Vi kigger ind i en spændende fremtid” – Lars Andersen, Adm. Direktør i 
Himmerlandskød 

Hvordan vækster Himmerlandskød lige nu? 

 
”Hos Himmerlandskød er vi i gang med at udvide vores opskærings- og pakkefabrik i 
Farsø, ligesom vi er ved at opføre et nyt slagteri i Aalestrup på 16.000 m2, der efter planen 
står færdigt i sommeren 2022”, lyder det glædeligt fra Lars Andersen.  
 
”Det nye slagteri i Aalestrup bliver en sammenlægning af det eksisterende slagteri i 
Aalestrup, vores slagterier i Hadsund og Kjellerup, samt vores hudefabrik i Rødkærsbro. 
Dermed bliver al vores drift fremover samlet i Vesthimmerland” 
 
Begge byggeprojekter sker for at imødekomme efterspørgslen på dansk okse- og 
kalvekød, og dermed for at fremtidssikre Himmerlandskød, ligesom de skal sikre et bedre 
arbejdsmiljø for medarbejderne. 
 

Hvordan oplever Himmerlandskød samarbejdet og nærheden i 
Vesthimmerland? 

 
Det, at Himmerlandskød flytter størstedelen af deres drift til Vesthimmerland, er ikke 
tilfældigt: 
 
”Vi sætter stor pris på vores nærområde, og vi er glade for, at det nye slagteri kommer til 
at bevare og skabe arbejdspladser i det lokalsamfund, hvor vores virksomhed blev 
grundlagt for mere end 100 år siden”, fortæller Lars Andersen, der understreger, at det er 
vigtigt for virksomheden at understøtte udviklingen i deres lokalsamfund.  
 
”Desuden oplever vi altid en rigtig positiv dialog med både borgmesteren og 
kommunaldirektøren, ligesom vi har oplevet et rigtig godt samarbejde med alle 
interessenter under vores byggeprojekt”.  
 
 

Hvordan ser fremtiden ud hos Himmerlandskød? 

 
”Vi kigger ind i en spændende tid, hvor det primære fokus lige nu er på vores to udvidelser 
i Farsø og Aalestrup. Også fremadrettet ser vi en pæn efterspørgsel på vores okse- og 
kalvekød, og vi håber, at danskerne vil blive ved med at vælge danskheden som et vigtigt 
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kvalitetsparameter, når det kommer til fødevarer, der lægges i indkøbskurven”, lyder den 
afsluttende appel fra Lars Andersen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mød virksomheden 

 
Navn: Himmerlandskød 
Stiftet: 1910 
Beliggende i: Aalestrup, Farsø, Hadsund, Kjellerup og Rødkærsbro 
 
Himmerlandskød producerer okse- og kalvekød fra dyr, der er opdrættet, slagtet 
og opskåret i Danmark. Virksomhedens historie begyndte i 1910 i Aalestrup, og 
siden hen er virksomheden vokset med sammenlægningen af i alt 3 slagterier.   
 
Læs mere om Himmerlandskød 

https://www.himmerlandskoed.dk/
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Omsætningen hos IT-virksomheden CESCOM vækster med 30-
40 % årligt 
En ny lagerhal og administrationsbygning er blot nogle af de nye udvidelser, der finder 
sted i den Aars beliggende virksomhed CESCOM. Der er god grund til udvidelse, da 
virksomheden har vækstet gevaldigt siden 2017.    
 
 

”I 2021 kommer vi til at ansætte ca. 20 nye medarbejder, og i 2022 ca. 30” – 
Jan Betzer Pedersen, CEO i CESCOM. 
 

Hvordan vækster CESCOM lige nu? 

 
”Vores omsætning vækster med ca. 30-40 % årligt - det har den gjort siden 2017”, lyder 
det glædeligt fra Jan Betzer Pedersen.  
 
Med den stigende omsætning følger behovet for flere arbejdskrafter og arbejdsplads, og 
derfor forventer IT-virksomheden at udvide deres medarbejderstab og bygninger i de 
kommende år: 
 
”I 2021 kommer vi til at ansætte ca. 20 nye medarbejder, og i 2022 ca. 30. Derudover er vi 
ved at bygge en ny lagerhal på 511 m2, og en ny administrationsbygning på 859 m2 – i den 
forbindelse får vi plads til ca. 60 ekstra medarbejder”.  
 
Med de nye ansættelser, er der god mulighed for at CESCOM kan trække nye beboere til 
det vesthimmerlandske, som det tidligere er lykkedes virksomheden.   

Hvordan ser fremtiden ud hos CESCOM? 

 
Med en omsætning, der stiger årligt, ser fremtiden lys ud for CESCOM. For at kunne følge 
med, kræver det dog, at IT-virksomheden kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft: 
 
 
”Som sagt står vi foran at skulle ansætte en del flere medarbejdere – og det kan godt blive 
en udfordring at finde den rette arbejdskraft”, fortæller Jan Betzer Pedersen.  
 
Udover udvidelser i det vesthimmerlandske, udvide CESCOM også deres afdeling i Vejle 
til 220 m2, ligesom de satser på en ny afdeling på Sjælland i 2021.  
 



7 
 

 

  

Mød virksomheden 

 
Navn: CESCOM 
Stiftet: 2002 
Beliggenhed: Aars 
 
CESCOM er en IT-virksomhed, der siden 2007 har arbejdet med Microsoft Cloud. 
Dermed var virksomheden de første i Danmark, der røg med på cloud-bølgen – og 
den dag i dag er de stadig på forkant med de nyeste teknologier. 
 
Læs mere om CESCOM 

https://cescom.dk/
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Landal Rønbjerg udvider markant med 75 moderne ferieboliger 
Der er stor efterspørgsel på ferier i Danmark – og hos Landal Rønbjerg er de overbevidst 
om, at de kan sælge endnu mere, end de allerede gør. 
 

”Vi har stor tiltro til fremtiden og forventer en fortsat øget interesse for ferie i 
Danmark og hos Landal Rønbjerg, som er vores bedst performende feriepark i 
Danmark” – Kent Lodberg, Marketing Manager i Landal GreenParks, der 
driver Landal Rønbjerg 

Hvordan vækster Landal Rønbjerg lige nu? 

 
”Lige nu er vi i gang med at bygge 75 nye ferieboliger”, fortæller Kent Lodberg. ”Vi kommer 
til at få nogle super moderne og store ferieboliger. Med udvidelsen får vi plads til endnu 
flere familier, der leder efter et ferieparadis for børn og barnlige sjæle”.  
 
Hos Landal Rønbjerg oplever de en stor efterspørgsel på ferier i Danmark, og de er derfor 
overbevidste om, at de fremadrettet kommer til at særlige endnu flere ferier til den lille 
limfjordsperle, end de allerede gør. 
 

Hvordan ser fremtiden ud hos Landal Rønbjerg? 

 
”Vi har stor tiltro til fremtiden og forventer en fortsat øget interesse for ferie i Danmark og 
på Landal Greenpark Rønbjerg, som er vores bedst performende feriepark i Danmark. Vi 
oplever, at vi her er i stand til at holde på vores unge medarbejdere i mange år, og det 
sikre, at servicen og kvaliteten er blandt de absolut bedste i Danmark”, fortæller Kent 
Lodbjerg. 
 
Skal udviklingen af Vesthimmerland som destination 
fortsætte, kræver det ifølge Kent Lodbjerg dog, at vi 
som kommunen fortsat plejer og investerer i lokale 
erhvervsdrivende: 
 
”Som destination har vi rigtig meget at byde på, og vi 
ser en masse udviklingspotentiale for fremtiden. 
Udviklingen af Vesthimmerland som destination 
kræver dog, at vi som kommune og destination 
fortsat plejer og investerer i lokale 
erhvervsdrivende”, lyder opfordringen fra Kent 
Lodbjerg.  

  

Mød virksomheden 

 
Navn: Landal Rønbjerg 
Stiftet: 1996 
Beliggenhed: Rønbjerg 
 
Landal Greenpark har i alt 7 
ferieparker i Danmark – heraf en i 
Rønbjerg, lige ude til Limfjorden. 
Ferieparken i Rønbjerg består 
foruden ca. 200 ferieboliger af bl.a. 
badeland og legeland. 
 
Læs mere om Landal Rønbjerg 

https://www.landal.dk/park/ronbjerg#filter:e30=
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NOWAS medarbejderstab er vokset med 50 % siden 2017 
Som en af landets førende virksomheder inden for engrossalg af rengøringsprodukter, har 
NOWAS i Løgstør oplevet, at væksten er steget gevaldigt de sidste 2-3 år – og det kræver 
flere medarbejdere.  
 

”I 2017 var vi 17 medarbejdere, i dag beskæftiger vi mere end 40 
medarbejdere” – Mark Donslund, Direktør i NOWAS 

 

Hvordan vækster NOWAS lige nu? 

 
”Vi har haft en stabil vækst gennem flere år – men det er især gået stærkt de sidste 2-3 
år”, lyder det positivt fra Mark Donslund, Direktør i NOWAS.  
 
Den stigende vækst de seneste år kommer bl.a. til udtryk i medarbejderstaben, der er 
vokset med ca. 50 % siden 2017: 
 
”I 2017 var vi 17 medarbejdere, i dag beskæftiger vi mere end 40 medarbejdere. Det 
eneste, der begrænser os på den front i øjeblikket, er de fysiske rammer – derfor valgte vi i 
foråret 2021 at øge vores faciliteter ved at opkøbe en større og nyere bygning til lager og 
administration”.  
 

Hvordan oplever NOWAS samarbejdet og nærheden i Vesthimmerland? 

 
”Vi oplever generelt en rigtig god opbakning – både lokalt, hvor vi har flere lokale 
ansættelser, men også fra kommunen, som har været imødekommende i forhold til 
yderligere tilkøb af erhvervsgrunde”, fortæller Mark Donslund.  
 
NOWAS beliggenhed i Løgstør er ideel for virksomheden, da det er et rimeligt midtpunkt 
for de ansatte:  
 
”Vi har både ansatte, der bor i nærområdet, og ansatte, der bor nord, syd og øst fra vores 
virksomhed. Med vores placering i Løgstør er det så ideelt som muligt for vores ansatte, 
og det er den største faktor for mig. Set med kyniske virksomhedsbriller, ville en placering 
nærmere motorvejen eller de store fragtcentraler selvfølgelig være fordelagtig for os, men 
jeg vægter det højere, at beliggenheden samler vores medarbejdere – og det gør den her i 
Løgstør”.  
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Hvordan ser fremtiden ud for NOWAS? 

 
Med den stigende vækst, NOWAS oplever lige nu, er der behov for at udvide og nytænke: 
 
”Vi bruger mange ressourcer på kørsel mellem vores forskellige afdelinger, og derfor 
ønsker vi at samle alle aktiviteter på samme område”, siger Mark Donslund om 
virksomhedens fremtidsplaner. 
 
For at realisere ønsket, har NOWAS købt yderligere erhvervsgrund i Løgstør, for at kunne 
etablere flere bygninger hurtigst muligt. De nye bygninger skal opgradere virksomheden 
med øget produktion, automatlagre og lignende.  
 
Med udvidelsen følger behovet for flere medarbejder, og i den forbindelse håber Mark 
Donslund, at flere vil få øjnene op for Vesthimmerland som et godt sted at bo:  
 
”Det er en stor udfordring for os at finde den kvalificerede arbejdskraft, vi har brug for, i 
nærområdet. Derfor håber vi, at der kommer mere fokus på at gøre Vesthimmerland 
attraktiv for potentielle tilflyttere”, lyder den afsluttende appel.  
  

Mød virksomheden 

 
Navn: NOWAS 
Stiftet: 2007 
Beliggenhed: Løgstør og Esbjerg 
 
NOWAS er blandt landets førende virksomheder inden for engrossalg af 
rengøringsprodukter til virksomheder i hele Norden. Virksomheden har 4 fysiske 
afdelinger i Danmark og Norge – heraf 2 i Løgstør.  
 
Læs mere om NOWAS 

https://www.nowas.dk/
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TRECO har ansat 80 nye medarbejdere i 2021 – og de får brug 

for flere i fremtiden 

Hos TRECO er der i den grad gang i væksten. Aalestrupvirksomheden tæller nu 200 

ansatte, hvoraf 80 af dem er kommet til i 2021. I det kommende år forventer 

virksomheden, at omsætningen stiger med 75 % - og så får de brug for endnu mere 

arbejdskraft. 

 

”Fremtiden ser lys ud med den vækst, vi oplever lige nu ” – Lars Vadsholt 

Jørgensen, administrerende direktør i TRECO. 

 

Hvordan vækster TRECO lige nu? 

”Vores virksomhed er i den grad i vækst, og det betyder, at vi her i starten af juni kan 

konkludere, at vi har ansat ca. 80 nye medarbejder i 2021. Det gør, at vi i dag har lidt over 

200 ansatte” fortæller Lars Vadsholt Jørgensen, administrerende direktør i TRECO.  

 

Med de nye ansættelser er Aalestrupvirksomhedens medarbejder stab steget med 40 % 

inden for det sidste halve år - og det er der god grund til. I det kommende år forventer 

virksomheden nemlig, at deres omsætning stiger med ca. 75 % - og det kræver ekstra 

bemanding, og ikke mindst mere plads. Derfor har TRECO også måtte tage flere 

bygninger i brug i Aalestrup. 

 

Hvordan oplever TRECO samarbejdet og nærheden i Vesthimmerland? 

 
”Vesthimmerlands Kommune er altid imødekommende og klar til at hjælpe på stort set alle 

områder – også når det gælder udvidelse af vores virksomhed”, siger Lars Vadsholt 

Jørgensen og fortsætter:  

 

”Det er positivt at opleve, hvordan Vesthimmerlands Kommune og Erhverv 

Væksthimmerland aktivt gør en indsats, for at få en indsigt i det vesthimmerlandske 

erhvervsliv”.  
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Hvordan ser fremtiden ud for TRECO? 

 
”Med den vækst, vi oplever lige nu, ser fremtiden lys ud – og i fremtiden kommer vi også til 

at få brug for mere arbejdskraft”, lyder det fra Lars. 

 

Med behovet for at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, håber TRECO, at 

flere vil få øjnene op for Vesthimmerland og de mange muligheder, området byder på – 

både når det gælder arbejde og det gode liv.  

  

Mød virksomheden 

 
Navn: TRECO  
Stiftet: 1992 
Beliggenhed: Aalestrup 
 
TRECO er en maskinfabrik, der skaber unikke løsninger inden for pladebearbejdning i 
samarbejde med deres kunder. 
 
Læs mere om TRECO 

https://www.treco.dk/
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Virksomheder, der går med byggedrømme, kan se frem til en 
faldende sagsbehandlingstid 
 
Vesthimmerlands vækst har den seneste tid kunne mærkes på sagsbehandlingstiden i 
Team Byg, hvor der har været ekstra tryk på antallet af byggesager. Med nye kræfter 
ombord i teamet, er sagsbehandlingstiden dog faldende. 
 
”Vi begynder at kunne se effekten af vores opnormering i teamet. Fortsætter den gode 
stime, regner vi med, at sagsbehandlingstiden gennemsnitligt vil være på 6-8 uger ved 
årets udgang”, lyder det positivt fra Hans Kiesbye Holm, Afdelingsleder i Team Byg. 
 

Skal du søge om byggetilladelse? 

 
Sagsbehandlingen tager længere tid, hvis der skal søges om dispensation for lokalplaner 
eller gældende regler. Derfor er det altid en god idé at sætte sig ind i, hvilke regler og 
rammer der er på området, inden man søger.  
 
Hos Team Byg kan du få vejledning og svar på opklarende spørgsmål – men teamets 
sagsbehandlere må som offentlig myndighed ikke rådgive. Derfor kan det i nogle tilfælde 
være en fordel at hyre en rådgiver ind i forbindelse med dit byggeprojekt.  
 

Vil du vide mere inden du søger?   

 
Bliv klogere på erhvervsbyggeri 
Bliv klogere på lokalplanerne 
  

Kontakt 

 
Team Byg 
Frederik IX’s Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon: 9966 8227 
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk  

https://vesthimmerland.dk/erhverv/erhvervsgrunde-og-erhvervsbyggeri/erhvervsbyggeri
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/lokalplaner
mailto:byggesag@vesthimmerland.dk
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Outline Vinduer har ansat 45 nye medarbejdere i 2021 
Hos Outline Vinduer har de i 2021 ansat ca. 45 nye medarbejdere og udvidet deres fabrik 
med 1.000 m2, for at kunne følge med på de mange ordre, der er fulgt med nedlukningen 
af Danmark.  
 

”Vi håber, at flere får øjnene op for Vesthimmerland og får lyst til at gøre 
karriere her – Jens Sørensen, Adm. Direktør i Outline Vinduer.  

 

Hvordan vækster Outline Vinduer lige nu? 

 
”Vi er hos Outline Vinduer meget begunstiget af, at familien Danmark bruger deres penge 
på boligen lige nu”, lyder det fra Jens Sørensen.  
 
På grund af den stigende efterspørgsel, har Farsø virksomheden måtte udvide deres 
fabrik med 1.000 m2 – en udvidelse, der er investeret mellem 6-7 millioner kroner i.   
 
Også medarbejderstaben er blevet udvidet i 2021, hvor Outline Vinduer har ansat ca. 45 
nye medarbejdere. Dermed har Outline Vinduer været med til at skabe en masse nye 
arbejdspladser – en indsats, der i maj resulterede i, at virksomheden modtog 
Erhvervsprisen 2021: 
 
”Vi er glade for at kunne bidrage positivt til det lokale erhvervsliv – bl.a. ved at skabe nye 
arbejdspladser”, siger Jens Sørensen.  
 

Hvordan ser fremtiden ud for Outline Vinduer? 

 
Fremtiden hos Outline Vinduer ser lys ud, og derfor bliver der også i fremtiden behov for 
den rigtige arbejdskraft. 
 
”Væksten og udviklingen går den rigtige vej for os, og derfor er det vigtigt for os, at vi også 
fremadrettet kan tiltrække den rigtige arbejdskraft”, fortæller Jens Sørensen og fortsætter: 
 
”Vi gør vores til at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer i virksomheden – 
bl.a. med vores traineeforløb – og vi håber, at flere får øjnene op for Vesthimmerland og 
får lyst til at gøre karriere her”. 
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Mød virksomheden 

 
Navn: Outline Vinduer  

Stiftet: 1989 
Beliggenhed: Farsø 

 
Outline Vinduer er, med over 30 års erfaring, én af Danmarks førende 

producenter af energi-optimerede vinduer og døre i træ og træ/alu til alle typer 
boliger. 

 

Læs mere om Outline Vinduer 

https://www.outline.dk/vinduer/
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Aars Boligforening opfører 101 nye boliger i Vesthimmerland 
Boliger fra Aars Boligforening skyder lige nu op over hele Vesthimmerland – og i den 
kommende tid forventer foreningen at opfører yderligere 42 boliger.   
 

”Der vil være brug for flere almene boliger i de kommende år” – Brian Larsen, 
Direktør i Aars Boligforening 

 

Hvordan vækster Aars Boligforening lige nu? 

 
”Lige nu er vi i gang med at bygger 101 nye boliger i Vesthimmerland – og vi har flere i 
støbeskeen. Vi har netop indsendt en ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om 
opførsel af yderligere 42 boliger”, lyder det positivt fra Brian Larsen, Direktør i Aars 
Boligforening.  
 
Det er bl.a. Aars og Aalestrup, der får nye almene boliger, men også de eksisterende 
byggerier får et løft: 
 
”Vi er også i gang med renoveringen af nogle af vores eksisterende boliger. I Aalestrup 
arbejder vi bl.a. med 3 store renoveringsprojekter”.   
 

Hvordan oplever Aars Boligforening samarbejdet og nærheden i 
Vesthimmerland? 

 
”Vi har en god og konstruktiv dialog med Vesthimmerlands Kommune og forvaltningen, 
selvom ekspeditionstiden på byggetilladelserne til tider kan opleves som værende meget 
lang”, siger Brian Larsen, der appellerer til, at ekspeditionstiden nedbringes.   
 
”Generelt er samarbejdet dog godt – også med borgmesteren og kommunaldirektøren. De 
er begge meget interesseret og engageret i vores udvikling, og vi oplever en gensidig 
respekt og tillid i samarbejdet”.  
 

Hvordan ser fremtiden ud fro Aars Boligforening? 

 
”Der vil være brug for flere almene boliger i de kommende år”, fortæller Brian Larsen.  
 
Derfor ønsker Aars virksomheden at lave en mere langsigtet plan for udviklingen i 
fællesskab med kommunen. Et andet ønske for Aars Boligforening er, at der fortsat vil 
være fokus på at handle lokalt: 
 
 
 
 
 



17 
 

”Hvorfor handle uden for Vesthimmerland, hvis vi kan købe varen i Vesthimmerland til 
samme pris og kvalitet? Det gælder både køb af forbrugsvarer såvel som opførsel af 
almene boliger”, lyder det afslutningsvis fra Brian Larsen.  
  

Mød virksomheden 

 
Navn: Aars Boligforening  
Stiftet: 1943 
Beliggenhed: Aars 
 
Aars Boligforening er en servicevirksomhed, der opfører, udlejer, administrerer, 
vedligeholder og moderniserer alment boligbyggeri.  
 
Læs mere om Aars Boligforening 

http://www.aarsbo.dk/
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Vil du være med til at skabe et grønnere 

Vesthimmerland? 
 
Som en del af det nationale klimaprojekt DK2020, arbejder vi i 

Vesthimmerlands Kommune på at udarbejde en helhedsorienteret klimaplan. 
Det ambitiøse mål for klimaplanen er, at vi skal være klimaneutrale i 2050 – 

og det skal bl.a. ske i samarbejde med det lokale erhvervsliv.  

 
Har din virksomhed en god idé – eller vil du gerne inddrages i arbejdet med 

klimaplanen – hører vi gerne fra dig.  
  

Kontakt 

Gitte Vestergaard Christensen 
Projektleder for Klimaplanen 
Vesthimmerlands Kommune 
Mail: gich@vesthimmerland.dk  
Telefon: 2889 7536 
 

mailto:gich@vesthimmerland.dk
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Vesthimmerland Biogas vil gerne udvide og bidrage 

endnu mere til den grønne omstilling  
Det nye biogasanlæg i Vesthimmerland til 250 mio. kr. mellem Aars og Farsø vil udvide og 
øge bidraget til den grønne omstilling.  
 

”Vores ønskede udvidelse vil bidrage endnu mere til den grønne omstilling 
med gasproduktion til ca. 5000 hustande mere årligt, ligesom det vil føre til 
anlægsudvidelser og 50 % flere medarbejdere” - Lasse Buhl Jørgensen, 
Direktør i Vesthimmerland Biogas A/S 

 
 

Hvordan vækster Vesthimmerland Biogas lige nu?  

 
Investeringen i Vesthimmerland Biogas har rundet de 250 mio.kr. men for at nedbringe 
ventelisten og øge den årlige gasproduktion fra ca. 20.000 husstande til ca. 25.000 
husstande, så ønsker Vesthimmerland Biogas at investere yderligere 60 mio.kr.  
 
”Først og fremmest vil vores ønskede udvidelse bidrage endnu mere til den grønne 
omstilling med gasproduktion til ca. 5000 hustande mere årligt, ligesom det vil føre til 
anlægsudvidelser og 50 % flere medarbejdere”, lyder det fra Lasse Buhl Jørgensen.  
 
Metan- og lattergas er de primære klimasyndere i landbruget og ved at forædle gylle og 
dybstrøelse via en afgasning i biogasanlægget forsvinder en stor del af de gasser. Derved 
vil udbringningen af gylle på landmændenes marker ske med et væsentligt reduceret 
klimaaftryk.  
 

Hvordan mærker Vesthimmerland Biogas nærheden og 
samarbejdet i Vesthimmerland? 
 
”Vi har mødt rigtig stor opbakning fra landmændene i vores nærområde og vi har flere på 
venteliste. Den modtagelse er vi både glade og ydmyge over – og vi vil derfor gerne kunne 
hjælpe endnu flere lokale landmænd med at få forædlet deres gylle og dybstrøelse med et 
væsentligt reduceret klimaaftryk til følge”, siger Lasse Buhl Jørgensen. 
 
I juni-måned 2021 var Vesthimmerland Biogas en af værterne for Byrådets årlige 
inspirations-seminar, hvor moderne energiproduktion blev fremvist med ambitioner om at 
skabe endnu mere grøn energi. I dag kan Vesthimmerland Biogas eksempelvis modtage 
275.000 tons biomasse årligt, hvilket stammer fra lokale landmænd og virksomheder som 
Himmerlandskød. 
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Vesthimmerlands Kommune har forpligtet sig til at være førende og topambitiøse på 
landsplan sammen med andre kommuner igennem klimaprojektet DK2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mød virksomheden 

 
Navn: Vesthimmerland Biogas 
Produktionsstart: den 14. august 2020 
Beliggenhed: Farsø 
 
Hos Vesthimmerland Biogas arbejder de med at forædle gylle og dybstrøelse, så 
klimaaftrykkene ved landbruget formindskes. Restprodukterne fra landbruget 
bruges til at producere naturbiogas for at styrke den cirkulære økonomi i 
lokalområdet.  
 
Læs mere om Vesthimmerland Biogas 

https://www.vhbiogas.dk/
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Fra 1.000 lifte på 3 år til 1.000 lifte på ét år – salget 

er i markant vækst hos Versalift  
 

I januar 2021 fejrede liftvirksomhedens europæiske hovedsæde i Farsø, at de havde 
produceret 1.000 lifte over 3 år. Ved udgangen af 2021 når Versalift samme milepæl – det 
på blot 1 år.  
 
 

”Vores salg vækster væsentligt ift. sidste år. Der er nok at se til for vores 180 
medarbejdere, og derfor ansætter vi løbende flere, ligesom vi har flere åbne 
stillinger” – Peter Tipsmark, Salgsdirektør i Versalift 

 

Hvordan vækster Versalift lige nu?  
 

”Hos Versalift oplever vi en markant vækst, hvilket vores produktion og salg af vores nye 
liftserie er et rigtig godt eksempel på. Vi lagde 2021 ud med at fejre, at vi havde solgt 
1.000 lifte over 3 år af vores nye serie, som er produceret til det europæiske marked. Med 
den vækst vi oplever nu, opnår vi samme milepæl, når 2021 er omme”, siger Peter 
Tipsmark. 
 
Liftserien er designet og udviklet i Farsø, som er virksomhedens europæiske hovedsæde. 
Med den hurtige vækst virksomheden oplever, er der blevet skabt mere end 50 nye job i 
Farsø. I dag har Versalift i Farsø således 180 ansatte, hvoraf størstedelen er lokale: 
 
”Vi har fået mange stabile og dygtige medarbejdere med vores placering i 
Vesthimmerland, da mange af vores medarbejdere er lokale – og derfor er vi også rigtig 
glade for vores beliggenhed. Lige nu har vi 180 ansatte, men vi ansætter hele tiden flere, 
og vi har også flere åbne stillinger”, lyder det fra Peter Tipsmark. 
 

Hvordan ser fremtiden ud for Versalift? 

 
”Vi har flere produkter på vej og udvider løbende produktionen. Derfor har vi også udvidet 
vores virksomhed i Farsø, hvor vi har lejet ekstra lokaler i industrikvarteret”, fortæller Peter 
Tipsmark. 
 
De ekstra lokaler er en nødvendighed, hvis Versalift skal følge med udviklingen og 
efterspørgslen – det samme er udvidelsen af medarbejderstaben, uddyber Peter 
Tipsmark: 
  



22 
 

 
 
”En udfordring i fremtiden kan blive at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det er dog 
konsekvensen af, at det går rigtig godt for os og i branchen generelt”.  
  

Mød virksomheden 
 
Navn: Versalift  
Beliggenhed: Farsø 
 
Versalift er en liftvirksomhed, der med europæiske hovedsæde i Farsø opbygger 
lifte på chassis og kassevogne til størstedelen af verden.  
 
Læs mere om Versalift 
 

https://www.versalift.dk/
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Erhverv Væksthimmerland – dit lokale 

erhvervskontor 
 
Erhverv Væksthimmerland er sat i verden for at servicere det lokale 

erhvervsliv og være en aktiv medspiller i at sikre gode betingelser for vækst og 
udvikling i Vesthimmerlands erhvervsliv. 

 
Hos Erhverv Væksthimmerland kan du som virksomhed eller iværksætter få 

gratis sparring og vejledning, ligesom du igennem os kan få adgang til et 

netværk af eksperter, samarbejdspartnere, rådgivere, vidensinstitutioner og 
medfinansieringsprogrammer. 

 

Hvad kan vi hjælpe dig med? 

 
Udover generel erhvervs- og iværksætterservice har vi hos Erhverv 

Væksthimmerland fire prioriterede indsatsområder: 

 
Digitalisering – Hos Erhverv Væksthimmerland hjælper vi dig med at få øje 

på de muligheder, der findes, og skaber gerne forbindelser til relevante 
projekter for din virksomhed. 

 
Arbejdskraft – Hos Erhverv Væksthimmerland kan du få hjælp til at lokalisere 

og rekruttere den arbejdskraft, din virksomhed står og mangler. 
 

Grøn omstilling og klimaindsats – Hos Erhverv Væksthimmerland kan du 
blive klogere på den grønne omstilling og de forskellige programmer, netværk 

og muligheder, der findes, som kan understøtte din virksomhed i den grønne 
omstilling. 

 
Læs mere om Erhverv Væksthimmerland 

 

 
 

 
  

https://vaeksthimmerland.dk/
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Nyt topmoderne svømmecenter bliver et af 

Vesthimmerlands Kommunes største 

anlægsprojekter 
Det første spadestik til det 2.638 m2 store Svømmecenter Vesthimmerland i 
Aars forventes at blive taget i løbet af efteråret 2021. 
 
Et af de største anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommunes historie nærmer sig nu for 
alvor første spadestik. Vinderen af udbudskonkurrencen om at bygge det kommende 
Svømmecenter Vesthimmerland i Aars er Svend Aage Christiansen A/S. 
Entreprenørfirmaet skal opføre svømmecenteret med et arkitektonisk udtryk i den lokale 
ånd med inspiration fra kunster Per Kirkeby, der siden slutningen af 1970’erne har haft stor 
indflydelse på udformningen af Aars by. 
 
Svend Aage Christiansen siger om det kommende byggeri, der er 2638 m2 i grundplan: 
 
- Vi glæder os rigtig meget til at bygge for Vesthimmerlands Kommune. Svømmecenter 
Vesthimmerland er både en spændende opgave for os og et kanon projekt, hvor vi som 
totalentreprenør ser frem til at vise, hvad vi kan med byggerier. Samtidig må jeg bare sige, 
at svømmecenteret skal bygges i et rigtig flot område, så det bliver rigtig godt at komme i 
gang. 
 
Svømmecenter Vesthimmerland bliver et topmoderne svømmecenter med muligheder for 
alle, og skal være med til at sætte Vesthimmerland på landkortet. Med et 50 meter bassin, 
vil der være øget tilgængelighed for både svømmere og offentligheden, samtidig med at 
det vil være muligt at være værter for kommende svømmestævner. Byggeriet indeholder 
også varmtvandsbassiner til borgere med handicap og børnefamilier, ligesom et stort 
fælles saunaområde skal være mellem bassinerne. Budgettet for byggeriet er på 99,7 mio. 
kroner, hvoraf Jutlander Fonden Himmerland har støttet projektet med 13 mio. kroner. I 
tillæg skal yderligere 2,7 mio. kroner finansieres eksternt – f.eks. via fondsmidler.  
 
I Vesthimmerlands Kommune vækker det stor glæde, at byggeriet nu kan komme i gang. 
Planen om det nye svømmecenter blev vedtaget af et enigt byråd tilbage i 2017 i 
budgetaftalen for 2018. Det forventes, at første spadestik til Svømmecenter 
Vesthimmerland i Aars tages i løbet af efteråret 2021, hvorefter svømmecenteret står klar 
til åbning i oktober 2023. Placeringen bliver på Løgstørvej i Aars, i luftlinje mellem Danpo 
og børneinstitutionen Lille Madsens Hus. 
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Entreprenørvirksomheden HME har fart på  
HME i Hornum beskæftiger i dag lidt under 100 medarbejdere, der lige nu 
knokler på med entreprenørprojekter i Nordjylland. 

 
”I 2020 afsluttede vi vores andel af entreprisen på 427 boliger på Sofiendal, og 
lige nu er vi i gang med at renovere 290 almene boliger i Aalborg” – Knud 
Kristensen, Direktør i HME 

 

Hvordan vækster HME lige nu? 

 
Hos HME i Hornum er der fart på byggerierne, og entreprenørvirksomheden er, ved siden 
af en række mindre projekter, lige nu i gang med at renovere 290 almene boliger i Aalborg: 
 
”I HME har vi alle fart på – og det har vi haft i de seneste år”, lyder det positivt fra Knud 
Kristensen, Direktør i HME, som forstsætter: ”I 2020 afsluttede vi vores andel af 
entreprisen på 427 boliger på Sofiendal, Aalborg, og lige nu er vi i gang med at renovere 
290 almene boliger i Aalborg”. 
 
De mange store entreprenøropgaver kræver et stort mandskab:  
 
”Vi beskæftiger lige nu lidt under 100 medarbejdere. I forbindelse med ansættelsen af nye 
medarbejdere, oplever vi et meget fint samarbejde og god service fra Vesthimmerlands 
Kommune”.  
 
Fremtiden ser lys ud for HME, der, siden den blev grundlagt i Hornum i 1975, har fået 
opbygget en stærk organisation og stuktur, som sikrer, at de kan løse de opgaver, de 
bliver forespurgt på.  
 

 
  

Mød virksomheden 
 

Navn: HME 
Stiftet: 1975 
Beliggenhed: Hornum  
 
Entreprenørvirksomheden er aktiv inden for adskillelige bygge- og anlægsopgaver 
over hele landet.  
 
Læs mere om HME 
 
 

https://hme.dk/
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HMC oplever lige nu den største ordrebeholdning i 

virksomhedens historie 
På trods af corona er der gang i byggerierne hos HMC Byg & Anlæg fra Løgstør, der er 
vokset støt igennem de sidste godt 30 år. 
 

”Vi oplever en stor efterspørgsel på markedet – og lige nu har vi den største 
ordrebeholdning i virksomhedens historie” – Henrik Christensen, Adm. 
Direktør i HCM Byg & Anlæg  

 

Hvordan vækster HMC Byg & Anlæg lige nu? 

 
”På trods af corona oplever vi en stor efterspørgsel på markedet – og lige nu har vi den 
største ordrebeholdning i virksomhedens historie”, lyder det glædeligt fra Henrik 
Christensen, Adm. Direktør i HMC Byg & Anlæg.  
 
Entreprenør- og murervirksomheden har sit afsæt i Løgstør, hvor den er vokset støt 
igennem de godt 30 år, den har eksisteret. I dag har virksomheden derfor både afdelinger i 
Thisted og Glostrup, men det ændre ikke på, hvor HMC Byg & Anlæg føler sig hjemme: 
 
”Vores hjemsted er Vesthimmerland – og det vil det fortsætte med at være i fremtiden”, 
fastslår Henrik Christensen. ”Vi oplever, at der er stor opbakning til erhvervslivet, hvilket 
bl.a. kom til udtryk i forbindelse med nedlukningen af de nordjyske kommuner. Her var vi i 
tæt dialog med kommunen, som gjorde en stor indsats for at komme erhvervslivet i møde i 
den ekstraordinære situation, vi stod i”. 
 
HMC Byg & Anlæg har deltaget i en Vesthimmerlands Kommunes virksomhedsrundtur, 
hvor borgermesteren og kommunaldirektøren besøger lokale virksomheder. Sådanne 
besøg er ifølge HMC altafgørende for et bredt og velfungerende erhvervsliv i 
Vesthimmerland: 
 
”Vi finder det meget positivt, at Vesthimmerlands Kommune deltager aktivt i 
erhvervsarrangementer, da det er altafgørende for, at vi fortsat kan opretholde et bredt og 
velfungerede erhvervsliv i Vesthimmerland”.  
 

Hvordan ser fremtiden ud for HMC Byg & Anlæg? 
 

I 2020 blev HCM Byg & Anlæg stiftet ved en sammenlægning af Henriksen & Madsen A/S 
og HMN Entreprenøren A/S – en beslutning, som virksomheden forventer, vil give positive 
effekter i fremtiden: 
 
”Vi ser lyst på fremtiden. Sammenlægningen af Henriksen & Madsen A/S og HMN 
Entreprenøren A/S var begrundet i et ønske om at udnytte synergier, samt for at kunne 
byde ind på større opgaver. Det har vi allerede set nogle gode resultater af, og vi 
forventer, at de kommende år vil vise, at det var den rigtige beslutning”, siger Henrik 
Christensen.  
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HMC Byg & Anlæg har i de seneste år haft fokus på at ansætte elever inden for alle de 
fag, de operer inden for – og det fokus vil de fortsætte med at øge i de kommende år. For 
at det kan lykkes, er det dog vigtigt, at der kan tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft til 
Vesthimmerland: 
 
”For at vi kan lykkes med vores ambitioner, er det vigtigt, at vi som kommunen kan tilbyde 
attraktive forhold. Derfor er det glædeligt, at det er noget, der til stadighed bliver arbejdet 
for – både fra kommunens side og af diverse lokale interesseorganisationer”, lyder det 
afslutningsvis fra Henrik Christensen.  
  

Mød virksomheden 
 

Navn: HMC Byg & Anlæg  
Stiftet: 2020 
Beliggende i: Løgstør,  
 
HMC Byg & Anlæg blev stiftet I 2020 ved en sammenlægning af virksomhederne 
Henriksen & Madsen A/S og HMN Entreprenøren A/S. 
 
Entreprenørvirksomheden med hovedkontor i Løgstør tilbyder entreprenørskab til 
privat- og erhvervskunder.  
 
Læs mere om HMC Byg & Anlæg 

https://www.hmc-as.dk/
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Jeld-Wen har den højeste omsætning i virksomhedens historie 
Døre- og vinduesproducenten i Løgstør vækster sammen med antallet af 

boligbyggerier og renoveringer. 
 

 
”Vi har den højeste omsætning nogensinde i vores virksomheds historie, og 
derfor har vi måtte ansætte en del nye folk, for at kunne følge med det øgede 
ordreindtag” – Niels Bach, Fabrikschef i Jeld-Wen 

 

Hvordan vækster Jeld-Wen lige nu? 

 
Der er gang i væksten og udvidelserne nationalt og globalt, hvor der bl.a. gøres en stor 
indsats for at få gang i økonomien igen efter coronakrisen. Det smitter positivt af på Jeld-
Wen i Løgstør: 
 
”Corona har medført et øget aktivitetsniveau i boligbyggerier og renoveringer – og det 
smitter positivt af på vores aktivitetsniveau”, lyder det fra Niels Bach, Fabrikschef i Jeld-
Wen.  
 
”Vi har den højeste omsætning nogensinde i vores virksomheds historie, og derfor har vi 
måtte ansætte en del nye folk, for at kunne følge med det øgede ordreindtag”. 
 

Hvordan oplever Jeld-Wen samarbejdet og nærværen i 
Vesthimmerland? 

 
Jeld-Wens historie i Vesthimmerland går mange år tilbage – og det samme gør 
samarbejdet med de omkringliggende virksomheder og kommunen: 
 
”Hos Jeld-Wen oplever vi et rigtig godt samarbejde med kommunen. I dagligdagen 
omkring miljø samt andre virksomheds specifikke godkendelser. Et andet godt samarbejde 
skete i forbindelse med åbningen af kulturugen i 2020, hvor vi sammen med LOGSTOR 
inviterede kulturen ind i vores virksomhed”, fortæller Niels Bach.  
 
Med arrangementet fik publikummet lov til at opleve virksomheden fra en ny og anderledes 
vinkel.  
 

Hvordan ser fremtiden ud for Jeld-Wen? 

 
Selvom Jeld-Wen er en stor global virksomhed, vil hovedkontoret for de danske aktiviteter 
fortsat være beliggende i Løgstør: 
  



29 
 

 
”Vores hovedkontor for de danske aktiviteter ligger i Løgstør, og derfor vil vi stadig have en 
del administrative funktioner, der skal dække de danske og skandinaviske aktiviteter”, 
siger Niels Bach. 
 
”Med den vækst, vi oplever lige nu, bliver den største udfordring for os som virksomhed, at 
vi også i fremtiden har brug for at kunne tiltrække kompetent arbejdskraft. Derfor er det et 
stort ønske, at kommunen vil bidrage til at skabe vækst og fundament for, at flere ønsker 
at bosætte sig i Vesthimmerland, så arbejdsudbuddet øges”.  
  

Mød virksomheden 

 
Navn: Jeld-Wen 
Stiftet: 1960 
Beliggenhed: Løgstør 
 
Jeld-Wen er en af verdens største leverandører af døre og vinduer med 20 fabrikker i 
hovedsageligt Nordamerika, Europa og Australien. Virksomheden, der har dansk 
hovedsæde i Løgstør, producerer og distribuerer produkter under SWEDOOR-
varemærket.  
 
Læs mere om Jeld-Wen 

https://www.swedoor.dk/om-da
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Go Vest – vejen til vækst gennem tiltrækning, modtagelse og 

fastholdelse af højtuddannet kvalificeret arbejdskraft 

 
Mange vesthimmerlandske virksomheder oplever i dag, at det kan være vanskeligt at 

rekruttere højtuddannet arbejdskraft – og det er her, Go Vest kommer ind i billedet. 

Projektet understøtter tiltrækningen af kandidater med udenlandsk baggrund, med det 

formål at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til netop din virksomhed.  

Højtuddannede skaber øget vækst og arbejdspladser 

Ansættelsen af en højtuddannet udenlandsk medarbejder kan åbne op for mange nye 

muligheder. En af mulighederne kan være at trænge ind på nye udenlandske markeder, 

øge din virksomheds eksport, og dermed sikre konkurrencedygtigheden. I ansættelsen af 

en ny udenlandsk medarbejder, er der også et møde med et nyt sprog og arbejdskultur, 

som kan skabe en hel ny og værdifuld indsigt.  

 

”Grib nu chancen derude”, lyder det fra Jens Sørensen, Adm. Direktør i Outline Vinduer 

A/S, som tilføjer: 

 

”Vi har rent faktisk her i virksomheden ansat to som er med i projektet. For os har det 

været fuldstændigt centralt, at vi skal have dygtige mennesker ind. Vi er jo glade for alle 

vores medarbejdere, men det har været en nødvendighed, at vi skulle have folk ind med 

en længerevarende uddannelse, der havde nogle kompetencer, som vi kunne bygge vores 

virksomhed videre på”. 

 

Din virksomheds rejse i Go Vest  

Som en del af Go Vest-projektet står vi klar fra dag et til at vejlede din virksomhed. Fortæl 

os om dine væksttanker og de opgaver, som du gerne vil have løst – så hjælper vi dig med 

at rekruttere den helt rigtige kvalificerede kandidat, der kan løfte opgaven.  

 

Du bliver desuden en del af vores netværk og får mulighed for at deltage i en lang række 

indsatser og aktiviteter, så som: 

 

 Kompetenceudviklingsforløb, der understøtter din virksomheds behov.  

 Workshops med fokus på pre- og onboarding, fastholdelse af medarbejdere, 

kulturelle forskelle på tværs af virksomheden mm. 

 Mentorordning, hvor din virksomhed knyttes til en erfaren erhvervsleder på 

området. 

 Matchmaking mellem din virksomhed og en kvalificeret kandidat. 
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Vil du vide mere? 

 

Ønsker din virksomhed at deltage i projektet eller blot høre mere herom, så kontakt: 

 

Stig Berg Norsk 

Udviklingskonsulent  

Telefon: 4072 1521 

Mail: stin@vesthimmerland.dk  

  

mailto:stin@vesthimmerland.dk
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MAT Dania forventer at vækste med 10-20 % i 2022 
Hos MAT Dania i Aars er der i 2021 sket en vækststigning på 30-40 % - en stigning, der 
fortsætter ind i fremtiden. Derfor får virksomheden brug for flere medarbejdere i den 
kommende tid.  
 

”I første kvartal af 2021 har vi set den største ordreindgang i virksomhedens 
historie” – Jørn Krogager Henriksen, CEO i MAT Dania 

 

Hvordan vækster MAT Dania lige nu? 

 
”I april 2020 ramte vi muren som følge af coronakrisen, men vi er kommet stærkt igen – i 
dag kan vi derfor med glæde sige, at vi i 2021 har en vækststigning på 30-40 % ”, lyder det 
fra Jørn Krogager Henriksen. 
 
”I første kvartal af 2021 har vi set den største ordreindgang i virksomhedens historie, og vi 
forventer, at væksten fortsætter ind i fremtiden med en vækststigning på 10-20 % i 2022”. 
 
Væksten skyldes bl.a. den grønne omstilling og diverse infrastrukturprojekter, der 
igangsættes i det offentlige, såvel som de mange byggeprojekter.  
 
”Rundt omkring i verdenen igangsætter de offentlige instanser diverse 
infrastrukturprojekter, for at få økonomien i gang igen efter corona, ligesom den grønne 
omstilling for alvor tager fart lige nu – og det kan vi tydeligt mærke på vores vækst her i 
MAT Dania”.  
 

Hvordan oplever MAT Dania samarbejdet og nærheden i 
Vesthimmerland? 

 
MAT Danias historie i Vesthimmerland går mere end 50 år tilbage, da virksomheden i 
1970 rykkede fra Aarhus til Aars. Det, at MAT Dania i sin tid valgte at slå rødder i det 
vesthimmerlandske, betyder, at virksomheden i dag er rundet af mange lokale og loyale 
medarbejdere:  
 
”Vores historie i Vesthimmerland går mere end 50 år tilbage, ligesom vi over tiden har nydt 
godt af vores mange dygtige og loyale medarbejdere, som kommer fra lokalområdet”, 
fortæller Jørn Krogager Henriksen.  
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Hvordan ser fremtiden ud hos MAT Dania? 

 
”Fremtiden ser rigtig god ud for os i MAT Dania, hvor vi forventer en vækststigning på 10-
20 % i det kommende år. Der ligger masser af spændende opgaver foran os – en 
forudsætning for, at vi kan løse dem, er dog, at vi har den nødvendige arbejdskraft. Vi får 
brug for stabil og kvalificeret arbejdskraft i den kommende tid, og en udfordring i den 
forbindelse er infrastrukturen”, lyder det fra Jørn Krogager Henriksen, der appellerer til en 
bedre infrastruktur mod Viborg.  
  

Mød virksomheden 

 
Navn: MAT Dania 
Stiftet: 1947 
Beliggenhed: Aars 
 
Det moderne jernstøberi i Aars leverer moderne og innovative løsninger inden for 
støbejern. Virksomheden håndterer dagligt ordre inden for erhvervskøretøjer, 
maskinkomponenter og grøn energi.  
 
Læs mere om MAT Dania 
 

https://matdania.com/
https://matdania.com/
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HimmerLand igangsætter 5 nye udvidelser inden for de næste 
2 år 
Hos HimmerLand i Gatten vækster de både i personale og tilbygninger, og 

inden for de næste to år forventer virksomheden at igangsætte 5 nye 
udvidelser, som bl.a. omfatter en ny hotelfløj og en multihal. 

 

”Vi vækster både i personale og tilbygninger. Det seneste år har vi 
allerede investeret kraftigt i at fremtidssikre hotellet” – Jane 

Andersen, Hotelchef hos HimmerLand.  
 

Hvordan vækster HimmerLand lige nu? 

 
”Vi vækster både i personale og tilbygninger. De seneste år har vi allerede investeret 
kraftigt i at fremsikre hotellet med moderne renovering af Restaurant HimmerRiget og 
Restaurant Hul 19, såvel som vores bar, klubhus, golfbutik og buggygarage”, fortæller 
Jane Andersen, Hotelchef hos HimmerLand. 
 
I de kommende år er der flere nye udvidelser i sigte. Inden for de næste to år forventer 
resortet bl.a. at udvide med en ny hotelfløj, en multihal til alt fra håndbold til koncerter, en 
sportshal til bl.a. paddeltennis og en udendørs kunstgræs fodboldbane. 
 
”Udover renoveringer og nye bygninger, har vi investeret i flere solceller til at mindske den 
miljømæssige belastning. Den 1. juli 2021 tog vi bl.a. 900 m2 solceller i brug på taget af 
vores svømmehal”. 
 

Hvordan ser fremtiden ud hos HimmerLand? 

 
”Vi har et tæt samarbejde med Jobcenter 
Vesthimmerland og HEG i Aars, når vi skal 
rekruttere og uddanne ny arbejdskraft”, siger Pia 
Søgaard, HR Business Manager. Samarbejdet er 
vigtigt, da HimmerLand, som andre i 
servicebranchen, oplever, at det kan være 
vanskeligt at rekruttere den rette arbejdskraft:  
 
”Som sagt har vi en masse projekter i 
støbeskeen, men på personalefronten ser vi en 
udfordring i forhold til at kunne rekruttere 
medarbejdere indenfor de kompetencer, vi har 
brug for. Det er en generel udfordring for 
branchen, fordi der er en manglende interesse for 
servicefaget”, siger Pia Søgaard. 

  

Mød virksomheden 

 
Navn: HimmerLand 
Stiftet: 1997 
Beliggenhed: Gatten 
 
HimmerLand er Nordeuropas største 
golfresort, hvor du kan spise på udsøgte 
restauranter, dyrke sport og slappe af i 
spafaciliteterne.  
 
Læs mere om HimmerLand 
 

https://himmerland.eu/
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Scandi Byg ser stort vækstpotentiale i bæredygtig fremtid 
 

Hos Scandi Byg i Løgstør ser man meget optimistisk på fremtiden, hvor ekstra 
fokus på bæredygtige byggerier kan sikre virksomheden massiv vækst.  
 

”Vi kigger ind i en lys fremtid med masser af vækst” – Christian Halken, Adm. 
Direktør i Scandi Byg 

 

Hvordan vækster Scandi Byg lige nu? 

 
Ny lovgivning inden for bæredygtigt byggeri, hvor mere træ vil indgå i arbejdet, samt et 
øget fokus på kemi i byggeriet, er nogle af de faktorer, som spiller ind på den vækst, 
Scandi Byg oplever lige nu: 
 
”Med den nye lovgivning inden for bæredygtigt byggeri ser vi frem mod en spændende tid. 
Derudover er det øget fokus på kemi i byggeriet også gunstigt for os, da vi med vores 
Svanemærkede grundlicens har etableret processer, der gør, at vi kan stille en sikkerhed 
for, at vores leverancer ikke indeholder unødvendige produkter til skade for miljø og 
mennesker”. 
 
I 2020 stod Scandi Byg bl.a. bag Danmarks første svanemærkede ældreboliger i Høje-
Taastrup, og Danmarks første svanemærkede almene boliger i Sundby.  
 

Hvordan oplever Scandi Byg samarbejdet og nærheden i 
Vesthimmerland? 

 
”Vi oplever stor support fra såvel borgerne i lokalområdet, som generelt fra kommunen, 
der støtter op om vores arbejde og er med til at udbrede fortællingen om de kvaliteter, vi 
som virksomhed har inden for bæredygtighed”, fortæller Christian Halken.  
 
”Derudover har vi en del lokale medarbejder, blandt hvilke der også er en stor diversitet”.  
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Hvordan ser fremtiden ud for Scandi Byg? 

 
”Vi kigger ind i en lys fremtid med masser af vækst, hvilket selvfølgelig er yderst positivt”, 
siger Christian Halken, der fortsætter: ”Det giver dog nogle udfordringer i forhold til at finde 
nok kvalificerede kolleger til vores produktion – specielt hvis vi skal kunne udvide vores 
skiftehold”.  
 
”Derudover får vi i fremtiden også brug for, at der sker forandringer i infrastrukturen. Det 
ville være interessant, hvis vi kunne få flere tosporede veje”, lyder appellen fra Christina 
Halken. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Mød virksomheden 

 
Navn: Scandi Byg 
Stiftet: 1978 
Beliggenhed: Løgstør 
 
Scandi Byg er dansk markedsleder inden for industrielt fremstillet byggeri. 
Virksomheden er med over 40 års erfaring specialiseret i udvikling, produktion og 
opførsel af modulbyggeri – herunder særligt byggeri af boliger, kontorer, institutioner 
og sundhedsfaciliteter.  
 
Læs mere om Scandi Byg 

https://www.scandibyg.dk/
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GPV Electronics fastholder solid vækst i 2021 
 
GPV Electronics i Aars udgør en væsentlig del af GPV’s globale produktionsplatform, og 
det er glædeligt, at det trods coronakrisen og en generel usikker situation er muligt at øge 
medarbejderstaben.  
 
 

”Vi er her for at producere og levere gode kvalitetsprodukter til vore kunder – 
det er det, de efterspørger, og det er det, vi leverer også fra GPV Electronics i 
Aars” – Anders Thomsen, Fabrikschef i GPV Electronics, Aars 

 

Hvordan vækster GPV Electronics lige nu? 

 
”Helt overordnet for GPV International har vi formået at fastholde den solide vækst, vi har 
oplevet de sidste år, og vi har særdeles travlt på vores elektronikfabrik i Aars”, lyder det fra 
Anders Thomsen, som fortsætter: ”I første kvartal af 2021 oplevede GPV International en 
omsætningsfremgang på 9 % til i alt 741 mio. kroner modsat 679 mio. kroner året før.  
 
Med de mange ordre følger naturligt et behov for flere medarbejdere: 
 
”Vi har 130 medarbejder i Aars, hvoraf vi bare i første halvdel af 2021 har ansat 25 nye 
medarbejdere. Vi har brug for flere dygtige medarbejdere, og derfor er det glædeligt, at vi 
oplever et konstruktivt samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland. Vores samarbejde har 
resulteret i flere virksomhedspraktikker og regulære ansættelser, hvilket er med til at sikre, 
at vi kan følge med efterspørgslen”. 
 

 
 
 
  

Mød virksomheden 

 
Navn: GPV Electronics  DK 
Stiftet: 1967 
Beliggenhed: Aars 
 
GPV Electronics i Aars er en af GPV’s i alt 13 fabrikker på verdensplan. GPV er blandt 
Europas førende elektronikproducenter. I Aars er de særligt specialiseret indenfor 
specialproduktion af elektronik til cleantech- og luftfartsindustrien.  
 
Læs mere om GPV 

https://cescom.dk/


38 
 

Danpos udvidelser har skabt flere arbejdspladser i 
Vesthimmerland 
Hos Danpo i Aars udvider de med en ferskvareterminal. Efterspørgslen på ferskvarer er 
stigende – og det kræver, at produktionen følger med. 
 

”Med det nye byggeri kan vi stoppe vores aftale med den eksterne leverandør 
– og det giver flere arbejdspladser til Vesthimmerland” – Peter Svanekjær, 
Fabrikschef i Danpo Aars 

 

Hvordan vækster Danpo lige nu? 

 
”På grund af den stigende efterspørgsel på ferskvarer, besluttede vi at udvide med en 
ferskvareterminal i Aars på ca. 700 m3. I slutningen af 2020 gik vi derfor i dialog med en 
lokal entreprenør, for at planlægge udvidelsen”, fortæller Peter Svanekjær, Fabrikschef i 
Danpo Aars. 
 
Til projektet har Danpo opkøbt 2.200 m2 erhvervsjord af Vesthimmerlands Kommune: 
 
”I den periode var vi i tæt dialog med Vesthimmerlands Kommune, og vi fik en hurtig 
byggetilladelse, så vi kunne starte byggeriet”. 
 
Med det nye byggeri har det også været muligt for Aars virksomheden at stoppe aftalen 
med den eksterne leverandør af køle- og plukkelager – og det giver flere arbejdspladser til 
Vesthimmerland.  
 

 
  

Mød virksomheden 

 
Navn: Danpo 
Stiftet: 1972 
Beliggenhed: Aars 
 
Danpo er en del af Scandi Standard – Skandinaviens største forarbejdningsvirksomhed 
inden for kyllinger. På deres slagteri i Aars slagtes der årligt ca. 50 mio. danske 
kyllinger. 
 
Læs mere om Danpo 
 

https://www.danpo.dk/da/forbruger


39 
 

23 vesthimmerlandske virksomheder omstiller til smart 
produktion - og er klar til fremtidens industri 4.0 
 
I 2016 tog Vesthimmerlands Kommune initiativ til det erhvervsfremmende projekt, 

NordVest Smart Production (NVSP). Projektet har til formål at introducere lokale 

virksomheder i Vesthimmerlands - og Jammerbugt Kommune til nye digitale teknologier 

gennem partnerskaber mellem virksomheder og videnspartnere, med målet om at udvikle 

innovative processer og produkter. På grund af projektets succes er det nu også udvidet til 

Thisted - og Mariagerfjord Kommune.  

 

”Vi var sammen med Jammerbugt Kommune fremsynede, da vi for snart fem år siden tog 

de første initiativer til projektet sammen med flere af partnerne. Vi ville gerne skabe gode 

rammer og særlige muligheder for vores erhvervsliv, og NVSP er et godt eksempel på, 

hvordan vi kan skabe nye arbejdspladser og bidrage til, at vores virksomheder er 

konkurrencedygtige”, udtaler Per Bach Laursen, Borgmester i Vesthimmerlands 

Kommune, der glæder sig over, at vi lokalt har igangsat projekter til erhvervsfremme på op 

mod 35 mio. kroner, som skal være med til at forstærke det vesthimmerlandske 

erhvervsliv.  

 

Opsøgende innovation - en metode, der virker 

Det unikke ved projektet er den metodiske tilgang; opsøgende innovation, hvor der er 

fokus på virksomhedernes reelle fysiske og digitale flow. Det centrale ved metoden er, at 

virksomhederne bliver mødt af et hold eksperter ’on location’, der hvor de har deres 

daglige arbejdsgang.  

Et tæt og værdifuldt videnssamarbejdet 

Projektet tager afsæt i et værdifuldt partnerskab mellem virksomheder og videnspartnere, 

som går begge veje. I fællesskab med den lokale Erhvervsservice, Fonden Autonomous 

og vidensinstitutionerne UCN og Aalborg Universitet kvalificeres og løses reelle 

problemstillinger. Med projektet produceres der konstant nye viden, som gøres tilgængelig 

for virksomhederne.  

”NVSP-projektet er interessant for Aalborg Universitet, fordi det styrker samarbejdet 

mellem lokale virksomheder og AAU.  NVSP giver en særlig mulighed for at få indsigt i 

lokale virksomheders udfordringer, og giver os dermed bedre mulighed for at målrette 

vores forskning”, udtaler Svend Aage Hansen, Projektleder, Materialer & Produktion, 

Aalborg Universitet.  
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Suveræne succeser  

Siden projektets opstart er der opnået adskillelige succeser, både små og store. Med 

projektet er der igangsat 45 virksomhedsforløb, der har resulteret i 220 innovationstiltag og 

oprettelsen af 18 nye stillinger, og flere er på vej. 

 

Vidste du, at… 

NVSP er indstillet af Erhvervsstyrelsen til en EU-pris i REGIOSARS Awards under 
kategorien Smart Europe.  
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Ved hjælp af ekspertviden er virksomheden J-Coating nu bedre 
rustet til fremtiden 

”Vi har haft eksperter fra Fonden Autonomous og Aalborg Universitet til at analysere vores 

produktionsprocesser. Det, at få set på udfordringer med helt nye øjne, har åbnet op for 

nye muligheder og udvikling i vores virksomhed”, siger Peter Frederiksen, Adm. Direktør i 

J-Coating  

Gennem forløbet har J-Coating igangsat flere innovationstiltag som kvalitetsstyring, 

dataflow-analyse, procesanalyse for papirløs fabrik og implementering af et digitalt 

testlaboratorium.  

”Det har betydet, at vi har fået igangsat flere innovative processer, blandt andet en 

certificering til overfladebehandling, således at vi fremover bedre er i stand til 

at dokumentere kvaliteten af vores maling overfor kunderne”, udtaler Peter Frederiksen og 

tilføjer: 

”Vores produktion er generelt blevet optimeret, og det kan mærkes positivt på bundlinjen”. 
 

Virksomheden Grotrian A/S i rivende udvikling og med på 
digitaliseringsbølgen 
 
Hos Grotrian A/S er der rivende gang i udviklingen, og de arbejder således henimod en 
automatisering af alt fra ordreindgang til levering. Processen er hjulpet godt på vej med 
deltagelsen i projektet NordVest Smart Production. 
 
”Det er ’hands on’ fra NVSP”, siger Lars H. Grotrian, direktør, Grotrian A/S. 
 
Lars er begejstret for den ildhu, de forskellige parter i projektet er kommet med. Det har 
betydet, at Grotrian A/S har fået en rigtig god sparring henimod en større digital 
transformation af virksomheden: 
 
”De har tydeligvis meget erhvervserfaring, og man kan mærke, at de brænder for 
projektet”, konstaterer Lars H. Grotrian  
 
Grotrian har i samarbejde med videnspartnerne, Fonden Autonomous og Aalborg 
Universitet, igangsæt flere innovative processer og løsninger med fokus på deres 
produktionsflow, datahåndtering og kommunikationen mellem maskiner.  
 
”Det er noget af det mest konstruktive, vi har været med i”, tilføjer Lars H. Grotrian 
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Ny marina som attraktiv turismemagnet i Løgstør  

 
Vesthimmerlands Kommune bygger en ny marina i Limfjordsbyen Løgstør til 65 

mio. med målet om at skabe en attraktiv turismemagnet. 
 
En markant anlægsinvestering på 65 millioner kroner skal skabe et af Vesthimmerlands største 
turisme-flagskibe. 
 
Anlægningsarbejdet indebærer bl.a. en udvidelse af lystbådehavnen, som skal sikre, at der i 
fremtiden bliver plads til 63 ekstra både – herunder flere større både. Derudover bliver der anlagt 
træbroer på begge sider af bassinet, hvilket skal give bedre forhold til områdets mange 
badegæster. 
 
Foruden at skabe et dejligt udendørs rum for beboer, gæster og sejlende turister, skal den nye 
marina også være med til at sikre Løgstør by mod oversvømmelser. Det skal bl.a. ske ved at 
forlænge den nuværende stenmole mod øst med store sten, samt ved at forhøje muren langs hele 
havnefronten med 30 cm. Hermed kan havnen tage pusten af de værste bølger og stå imod de 
stigende vandstande.  
 
Det første spadestik i projektet forventes taget på den anden side af sommeren 2022 og med 
færdiggørelse i 2024. Den nye marina er blot et af mange nye spændende anlægsprojekter i 
Løgstør, der også lige har haft glæden af at indvie det nye fodboldstadion ved Kultur & 
Idrætscenter Lanternen.   
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Aldi udvikler deres butikker i samspil med Vesthimmerland 
Detailvirksomheden Aldi Danmark har i den seneste tid fornyet deres tilstedeværelse i det 
vesthimmerlandske, hvor de har udvidet deres butik i Aars og bygget en ny i Løgstør. 
Inden for den nærmeste fremtid, kan du desuden opleve en ny butik i Farsø. 
 
 

”Vi skal ansætte 20 nye medarbejdere til vores nye butikker i Vesthimmerland” 
– Jacob Jørgensen, Udviklingschef 

 

Hvordan vækster Aldi Danmark lige nu? 

 
”Vi har i den seneste tid fornyet vores tilstedeværelse i Vesthimmerland, hvor vi har 
udvidet og opdateret vores butik i Aars centrum og bygget ny butik i Løgstør få hundrede 
meter fra den gamle”, fortæller Jacob Jørgensen, udviklingschef ved Aldi Danmark. 
 
Udviklingen fortsætter i disse dage i Farsø, hvor den gamle butik skal nedrives til fordel for 
en ny butik på samme adresse.  
 

Hvordan oplever Aldi Danmark samarbejdet og nærheden i 
Vesthimmerland? 

 
I Aldis butikker i Vesthimmerland, kan du møde en række lokale og loyale medarbejder – 
og dem vil du fortsat kunne hilse på i de nye butikker, påpeger Jacob Jørgensen. 
 
”En god del af vores loyale medarbejder bliver selvfølgelige gengangere i butikkerne her i 
Vesthimmerland, men til at opdatere Aldi, regner vi med, at vi skal ansætte ca. 20 nye 
medarbejder – heraf nogen på deltid. Dermed regner vi med at have ca. 60 ansatte i 
Vesthimmerland”.  
 

Hvordan ser fremtiden ud for Aldi? 

 
”Et kommende højdepunkt er den 2. juli 2021, hvor vi kan åbne vores nye butik i Farsø og 
nedrivningen af den gamle butik kan begynde”, lyder det fra Jacob Jørgensen, der 
fortsætter:  
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”Højdepunkterne derefter er selvfølgelig at drive vores butikker – og det skal ske i samspil 
med de byer, vi ligger i. Vi udvikler løbende vores varer sortiment, så det matcher 
kundernes efterspørgsel. Her spiller bosætning, arbejdspladser og turismeudvikling en 
vigtig rolle, da det alt sammen har betydning for efterspørgselsmønsteret i vores butikker”. 
 
  

Mød virksomheden 

 
Navn: Aldi Danmark  
Stiftet: 1977 
Beliggende i: Aars, Løgstør og Farsø 
 
Detailvirksomheden Aldi Danmark har ca. 184 discountbutikker fordelt udover hele 
landet – herunder 3 butikker i Vesthimmerland.  
 
Læs mere om Aldi Danmark 

https://www.aldi.dk/
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Ny dagligvarekæde gør sit indtog i Vesthimmerland 
 
En anden dagligvarekæde, der har gjort sit indtog i Vesthimmerland, er Lidl, som netop har 
åbnet  sin første dagligvarebutik i Vesthimmerland – nærmere bestemt i hjertet af Aars.  
 
”Beboerne i Aars har fået opbygget en flot butik, der er moderne indrettet og i høj kvalitet. 
Butikken er bygget efter vores nyes butikskoncept – og det er sket i et godt og konstruktivt 
samarbejde med Vesthimmerlands Kommune under hele processen”, fortæller Morten 
Vestberg, Kommunikationschef i Lidl Danmark, om den nye butik, der har et samlet 
salgsareal på 967 m2.   
 
Butikken, der har ansat ca. 20 medarbejdere, åbnede dørene for første gang i 
Vesthimmerland den 10. juni 2021.  
 

  

Mød virksomheden 

 
Navn: Lidl Danmark 
Stiftet: 1973 
Beliggende i: Aars 
 
Detailvirksomheden Lidl Danmark har ca. 130 discountbutikker fordelt i hele landet. 
Butikken i Aars er den første Lidl butik i Vesthimmerland. 
 
Læs mere om Lidl Danmark 

https://www.lidl.dk/
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2021 bliver et rekord år for PH Spaanteknik, der har øget deres 
omsætning med 20 % det sidste halve år 
Omsætningen hos Aalestrupvirksomheden er lige nu højere end nogensinde før, og derfor 
igangsætter PH Spaanteknik endnu en udvidelse af virksomheden på 600 m2. 
 

 

”Vi har planer om at blive væsentligt større – både når det kommer til vores 
rammer og medarbejderstaben” – Preben Hansen, Direktør i PH Spaanteknik.  

 

Hvordan vækster PH Spaanteknik lige nu? 
 

”2021 bliver et rekord år for os. Det første halve år har vores omsætning været 20 % 
højere end vi har set hidtil. Den vækst vi oplever lige nu skyldes primært, at vi i den 
seneste tid har satset på en højere kvalitet. Det har betydet, at vi den seneste tid har 
kunnet tiltrække nogle nye store kunder – og det kan mærkes på omsætningen”, lyder det 
positivt fra Preben Hansen. 
 
Den øgede vækst betyder, at virksomheden endnu en gang må udvide – både i 
kvadratmeter og medarbejderantal: 
 
”Inden for den nærmeste fremtid går vi i gang med at udvide vores virksomhed med en ny 
hal, der efter planen bliver 600 m2. Også vores medarbejderstab forventer vi at udvide 
inden for den nærmeste fremtid – helt præcist forventer vi at ansætte 5 nye medarbejdere 
inden for det næste halve år”.  
 

Hvordan ser fremtiden ud for PH Spaanteknik? 

 
Også længere ud i fremtiden har virksomheden planer 
om at udvide:  
 
”Vi har planer om at blive væsentligt større – både når 
det kommer til vores rammer og medarbejderstaben. 
Derfor bliver det byggeri, vi igangsætter nu, ikke det 
sidste”, siger Preben Hansen. 
 
Den fortsatte udvidelse af medarbejderstaben oplever 
PH Spaanteknik imidlertid kan være udfordrende, da der 
er mangel på arbejdskraft. Det er dog ikke en udfordring, 
som virksomheden ikke er klar til at tage kampen op 
imod: 
 
”Man bliver som virksomhed selv nødt til at gøre noget, 
og derfor har vi længe lagt stor vægt på at have lærlinge 
ansat i virksomheden. Når vi ansætter lærlinge, har vi 
desuden stort fokus på, at vi får lokale folk, og lige nu 
har vi 5 lærlinge ansatte, hvoraf flere er lokale folk”.  

Mød virksomheden 

 
Navn: PH Spaanteknik  
Stiftet: 2001 
Beliggenhed: Aalestrup 
 
PH Spaanteknik er en 
underleverandørsvirksomhed 
inden for jern og metal, og 
producerer i det daglige 
komponenter til andre 
virksomheder – herunder også 
flere store lokale virksomheder i 
Vesthimmerland. 
 
Læs mere om PH Spaanteknik 

https://phspaanteknik.dk/
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Center for Kompetence og Afklaring (CKA) 
 
CKA er en del af Jobcenter Vesthimmerland, og her kan vi hjælpe din virksomhed med 
bl.a. praktik, rekruttering, løntilskud, jobrotation og voksenlærlinge.  
 
Er du i tvivl om, hvad din virksomheds behov er – og dermed hvad vi hos CKA kan hjælpe 
med – foretager vi gerne en behovsafdækning for dig.  
 

Hvad kan vi hjælpe dig med? 

 
Få en voksenlærling - Som virksomhed kan du i samarbejde med CKA få undersøgt 
mulighederne for en voksenlærling. En voksenlærling er en god måde at få fagligt 
uddannet arbejdskraft til din virksomhed. 
 
Få jobrotation – Via jobrotation kan din virksomhed få vikarer til at håndtere den daglige 
drift, mens dine medarbejdere efteruddannes. Skal du efterfølgende rekruttere nye 
medarbejdere, er en jobrotation også en god løsning.  
 
Bliv et virksomhedscenter – I samarbejde med CKA kan du få oprettet et 
virksomhedscenter i din virksomhed, og dermed løbende få ledige i forløb. Som 
virksomhedscenter kan du potentielt rekruttere nye medarbejdere, ligesom din virksomhed 
kan være med til at løfte et socialt ansvar. Vi har lige nu 55 virksomhedscentre rundt 
omkring i det vesthimmerlandske erhvervsliv.  
 
Indgå en samarbejds- og partnerskabsaftale – Hos CKA har vi samarbejdsaftaler med 
flere virksomheder, samt en partnerskabsaftale med OUTLINE PLUS, der betyder, at vi 
løbende arbejder sammen om op mod 31 borgere ift. bl.a. afklaring, praktik og rekruttering.  
 
Rekrutter højtudannet arbejdskraft – I Region Nordjylland er der fokus på at understøtte 
virksomhedernes vækst og udvikling gennem ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. 
Hos CKA hjælper vi din virksomhed med at rekruttere højtuddannet arbejdskraft – uanset 
om du har behov for en fuldtidsansat eller en studiepraktikant. Det gør vi ved at afdække, 
hvilke muligheder der er i din virksomhed, herunder vækstpilotordningen. 
  



48 
 

Går du med iværksætterdrømme? 
 
Hos Erhverv Væksthimmerland kan du få gratis og uforpligtende vejledning og sparring i forbindelse med 
opstart og udvikling af din virksomhed.  
 
Du kan bl.a. blive en del af StartUp Club Væksthimmerland, hvor du bl.a. får individuel vejledning, 
professionel rådgivning, sparring med andre iværksættere og bliver inviteret til iværksætternetværksmøder. 
 
Du kan også komme i betragtning til et gratis mentorforløb på 12 måneder. Her får du tilknyttet en mentor fra 
vores mentorkorps, som består af lokale erhvervsledere med bred erfaring inden for forretningsudvikling, 
drift, vækst og opstart af virksomheder.  
 
Læs mere om vores tilbud 
 
Kontakt 
 
Søren Rigborg 
Erhverv Væksthimmerland 
Telefon: 6162 8167 
Mail: sr@vaeksthimmerland.dk  

  

https://vaeksthimmerland.dk/ivaerksaetter-vaeksthimmerland/
mailto:sr@vaeksthimmerland.dk
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Erhvervsstrategi  
 

Vesthimmerlands Kommune har fået en ny erhvervsstrategi, som skal sætte retningen for 
de kommende års udvikling.  
 
”Vesthimmerland skal være kendt som en dynamisk og erhvervsvenlig kommune med 
mod og vilje til at gå nye veje sammen med erhvervslivet. Målet er altid at styrke de lokale 
muligheder og finde fælles løsninger på fremtidens udfordringer”. 
  
Sådan lyder den vision, der sætter retningen for samarbejdet med erhvervslivet frem mod 
2025.  
 
Erhvervsstrategien hedder ’Mulighedernes Vesthimmerland’, og det med god grund. I 
Vesthimmerland insisterer vi på at være en erhvervsvenlig kommune, der lytter, 
samarbejder, åbner døre og tænker nyt. Kun herved kan vi skabe rammerne for en 
kommune, der er attraktiv at drive virksomhed i - både nu og fremover. Vesthimmerland er 
kort sagt mulighedernes land præget af handlekraft. 
  
Med strategien retter vi fokus mod bæredygtighed, kvalificeret arbejdskraft og den digitale 
omstilling som nogle af de absolutte nøgleord for de kommende år. 
 

Læs mere om vores initiativer på Mulighedernes Vesthimmerland 
 
 
 
 
 
  

https://udvikling.vesthimmerland.dk/
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Destination Himmerland 
 
I samarbejde med erhvervet, arbejdes der blandt andet for adgang til viden, herunder 
dataindsamling, således partnere og områdets aktører bedst muligt kan imødekomme og 
udvikle deres virksomheder i den retning, som turismen og trends udvikler sig. 
 
Destination Himmerland og erhvervet samarbejder om at styrke det potentiale de har, 
mens de videreudvikler de områder, hvor de allerede er gode. 
 
Vi analyserer data i samarbejde med erhvervet for at sikre og understøtte den strategiske 
udvikling.  
 

Erhvervsturisme 

Møde- og erhvervsturisme er et vigtigt indsatsområde, som bliver realiseret gennem 
projektet ”Meet Himmerland”, hvor visionen er at skabe fælles profilplatform med henblik 
på at generere salg, øget synlighed, nye produkter, øget indtjening til erhvervet.  
 

Bæredygtig turisme 

Det bæredygtigt omstillingsprojekt ”Next Step Himmerland” er med til at skabe værdi via 
en opsøgende virksomhedsindsats, der tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete 
behov og udfordringer, og er med til at sikre den grønne omstilling og bæredygtighed 
inden for turismebranchen. 
 

Digital destination 

Gennem dialog og videndeling understøttes udviklingen og digitaliseringen af 
destinationen. Det sker bl.a. via digitaliseringsprojekt ”Back to Business – Back on Track”, 
som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Målet er at understøtte og give 
erhvervet redskaberne til deres digitale udviklingsrejse.  
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Overvejer du at starte en ny virksomhed eller udvide den 
eksisterende?  
 
I Mulighedernes Vesthimmerland er der gang i udvidelserne og de innovative 

ideer, der skaber plads til produktion og flere medarbejdere – og det med god 

grund. Der er nemlig masser af attraktive muligheder for at udvikle og drive en 
virksomhed i vækst i Vores Vesthimmerland.  

 

Køb en erhvervsgrund  

 

I Mulighedernes Vesthimmerland er der gang i udvidelserne og de innovative 
ideer, der skaber plads til produktion og flere medarbejdere – og det med god 

grund. Der er nemlig masser af attraktive muligheder for at udvikle og drive en 
virksomhed i vækst i Vores Vesthimmerland 

 
Se de erhvervsgrunde, vi har til salg lige nu, og gør drømmen til virkelighed.  

 

Erhvervsgrunde til salg i Vesthimmerland 
 
 
  

http://grundsalg.kortinfo.net/vesthimmerland-grundsalg/Erhvervsgrund/omraade/0
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Der er noget i gære i Vesthimmerland – og der er også plads til dig, hvad end 

du drømmer om at starte din egen virksomhed, familieliv eller en karriere i 
vores spændende erhvervsliv. 

 
Vil du gerne vide mere om det at drive virksomhed i Mulighedernes 

Vesthimmerland, eller har du brug for vejledning og sparring, finder du her en 
række relevante kontaktoplysninger. 

 

 
Byggesagsbehandling 
 
Team Byg 
Telefon: 9966 8227 
Mail byggesag@vesthimmerland.dk  
 
Gå til Erhvervsbyggeri 
 
Grønt erhverv 
 
Gitte V. Christensen 
Projektleder i DK2020 
Telefon: 2889 7536 
Mail: gich@vesthimmerland.dk  
 
Erhvervsudvikling 
 
Julie Ringgaard Jensen 
Udviklingskonsulent 
Mail: jrje@vesthimmerland.dk   
Telefon: 2485 8796 
 
Stig Berg Norsk 
Udviklingskonsulent 
Mail: stin@vesthimmerland.dk   
Telefon 4072 1521 
 
Gå til Mulighedernes Vesthimmerland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhverv Væksthimmerland 
 
Dan Skovgaard 
Erhvervschef 
Mail: dan@vaeksthimmerland.dk   
Telefon: 2148 1034 
 
Gå til Erhverv Væksthimmerland 
 
Destination Himmerland 
 
Jimmi Stæhr-Petersen 
Turistdirektør 
Telefon: 2026 4664 
Mail: jimmi@destinationhimmerland.dk    
 
Gå til Destination Himmerland

mailto:byggesag@vesthimmerland.dk
https://vesthimmerland.dk/erhverv/erhvervsgrunde-og-erhvervsbyggeri/erhvervsbyggeri
mailto:gich@vesthimmerland.dk
mailto:jrje@vesthimmerland.dk
mailto:stin@vesthimmerland.dk
https://udvikling.vesthimmerland.dk/
mailto:dan@vaeksthimmerland.dk
https://vaeksthimmerland.dk/
mailto:jimmi@destinationhimmerland.dk
https://www.destinationhimmerland.dk/
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