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Vi vil, at Skave er en fantastisk landsby, hvor 
fællesskabet inspirerer folk til at være det bedste, 
de kan være.  
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Skaves landsbystrategi 2022 
 

Om Skaves landsbystrategi 
I juni 2021 afholdte Skave Borgerforening sammen med Holstebro Kommune et opstartsmøde 
vedr. en landsbystrategi for Skave. På mødet blev der udarbejdet en SWOT analyse (link: 
https://www.skave-hogager.dk/skave-borgerforening/ ) og nedsat en strategigruppe, bestående af 
syv engagerede borgere. (Link: https://www.skave-hogager.dk/skave-borgerforening/ ). Desuden 
havde et konsulentfirma udarbejdet et landsbyportræt vedr. bl.a. Skaves civilsamfundsstyrke, og 
Holstebro Kommune havde fået udarbejdet en analyse af landsbyerne i kommunen ift. geografi og 
demografi.  
 
Strategigruppen arbejdede efter mødet i 
nogle måneder med landsbyportræt, SWOT og 
Holstebro Kommunes landsbystrategi. Skaves 
egen strategi blev præsenteret på et 
velbesøgt borgermøde i november 2021, hvor 
der var bred opbakning til det videre arbejde 
med fem indsatsområder og en lang række 
konkrete projekter.  
 
Strategigruppen fortsætter med at holde styr 
på og have ansvar for strategien og holder 
kontakt med diverse undergrupper. 
 
 
Strategien er nu både Skaves langsigtede retning og den konkrete plan for de projekter og 
aktiviteter, der skal gennemføres.  
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Kort fortalt om Skave  
(læs mere sidst i dokumentet).  
 
Skave er beliggende i Holstebro Kommune 12 km øst for Holstebro med kun 4 minutters kørsel til 
Holstebro-motorvejen, 15 minutters kørsel til Holstebro og 30-40 minutters kørsel til Skive, Struer, 
Viborg og Herning. 
 
Skave har 516 indbyggere indenfor bygrænsen samt et tilsvarende antal i oplandet. Indbyggerne 
har en meget forskelligartet sammensætning ift. alder, uddannelsesniveau mv.   
 
Et godt naboskab er en indgroet og vigtig del af selvopfattelsen for de fleste indbyggere i Skave og 
omegn, hvilket det betydelige foreningsliv er med til at styrke med de mange frivillige og med 
Skave og Omegns Multihus som omdrejningspunkt.  
 
Skave Skoledistrikt er et stort landdistrikt, hvor Trabjerg, Saustrup og landsbyen Hogager indgår. 
Skave Skole har 0.-7.kl med godt 100 elever. Skolen har en SFH tilknyttet og der er ungdomsklub 
for 7-9.klasse. Skave Børnehus har vuggestue med 12 børn og børnehave med 40 børn og et 10. 
 
Landsbyen har et driftigt erhvervsliv i forhold til byens størrelse med både dagligvarehandel, 
specialbutikker, frisør , tankstationer, håndbryggeri samt pizzaria. 
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SWOT analyse for Skave  
 
Hvad er vi stolte af i Skave 
Udfra SWOT analysen har Strategigruppen konkluderet, at borgerne i Skave er stolte af følgende:  
 
Sammenholdet i byen er unikt – vi kalder det FællesSkave (udtalt på jysk betyder det 
”fællesskab”). Dette giver mulighed for at lave arrangementer, der samler byen, giver fællesskab 
og en oprigtig følelse af at høre til det rigtige sted. Dette betyder også, at indkøb og erhvervslivet i 
høj grad støttes og støtter lokalt.  
 
Skave har en stærk og synlig landsbyordning (skole og børnehus), hvor der er gode rammer for 
børns udvikling. Der bliver taget hånd om børnene. Skolen er kendt for at være ekstra rummelig og 
ønsker at udvide dette felt med lokal specialafdeling i form af styrkeklasse. Begge matrikler har et 
fantastisk udeområde, hvor der er plads til alle.  
 
Fundraising giver gode muligheder for at sætte gang i selv store projekter. Området omkring Skave 
byder på masser af udeoplevelser, fx Tinkerdal Besøgssted. Byen pyntes hele året rundt, hvilket 
gør den indbydende. Der er aktiviteter til alle aldersgrupper. Skave Multihus med festlokaler, 
multisal og idrætshal giver muligheder for aktiviteter af alle slags, som kan tiltrække og vise Skave 
frem fra den gode side. 
 
Udfordringer 
Den største udfordringer at tiltrække tilflyttere nok til at bevare skole og indkøbsmuligheder på 
lang sigt. Det ønskes, at der tiltrækkes børnefamilier. Forhindringerne er, at der ikke er 
byggegrunde nok, og at loyaliteten til købmandsbutikken er vigende.  Mht boliger ønskes bl.a., at 
der etableres flere boliger til pensionister, der på den måde kan blive boende i lokalmiljøet. 
Desuden er det en udfordring at få brandet landsbyen tilstrækkeligt, når brandingen skal ske på 
baggrund af frivilligt engagement.   
 
En anden udfordring er at landsbyens udvikling hviler på de frivillige og hvis det skal fortsætte. skal 
der engageres flere frivillige fx blandt tilflyttere for at undgå, at de etablerede ildsjæle brænder 
ud. Det er også vigtigt at integrere tilflyttere, så de føler sig om som en del af fællesskabet. Det 
ønskes, at andre vil se landsbyen som mere end en ”gennemkørselsby”.  
 
 
Vision og udviklingskapacitet 
Strategigruppen har udarbejdet en ny vision for Skave. Visionen blev afsløret til et borgermøde i 
november 2021: 

 
Vision for FællesSkave: 

Vi vil, at Skave er en fantastisk landsby,  
hvor fællesskabet inspirerer folk til at være det bedste, de kan være. 
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Indsatsområder  
Strategigruppen har defineret de fem indsatsområder, som bedst understøtter visionen: 
 
Civilsamfund og fællesskab 
Hverdagsservice 
Bolig og bosætning  
Lokalt erhvervsliv  
Grønt landsbyliv 
 
Civilsamfund og fællesskab   
 

 Vi arbejder for et fortsat levende lokalsamfund, hvor ildsjæle, rummelighed, fællesskab og 
nærvær sættes højt. 

 

 Vi ønsker et varieret og aktivt foreningsliv med samarbejde på tværs af foreningerne og 
med tilbud til både unge og ældre 

 
Vi ønsker at mobilisere flere frivillige. 

 
 
Hverdagsservice 
 

 Vi arbejder for at beholde landsbyordning med skole og børnepasningsmuligheder i Skave 
for at sikre fortsat vækst og bosætning. 

 

 Vi arbejder for at sikre de trafikale forhold i Skave mhp. tryghed for såvel voksne som børn 
 

 Vi arbejder for at sikre opbakning til brugen af Multihuset. 
 
Bolig og bosætning 
 

 Vi ønsker en befolkningstilvækst på 3 % om året 
 

 Vi ønsker, at FællesSkave er et godt og trygt sted at bo med attraktive boliger og boligtyper 
til alle: selv-byg, eje, leje og andel 

 

 Vi arbejder for et FællesSkave med gode forbindelser: bus, internet og mobil 
 
Lokalt erhvervsliv 
 

 Vi ønsker at bevare et varieret erhvervsliv med plads til og mulighed for vækst og derved 
skabe endnu flere lokale arbejdspladser  

 

 Vi ønsker at bevare lokale indkøbsmuligheder 
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Grønt landsbyliv  
 

 Vi arbejder på at gøre naturen i og omkring Skave mere tilgængelig for alle og vil bruge 
områdets stedbundne ressourcer til at gøre området endnu mere attraktivt 

 
 
 
Hvert indsatsområde har en række mål, handlinger og initiativer, som er defineret i 
landsbystrategien (Link: https://www.skave-hogager.dk/skave-borgerforening/ ). Til borgermødet i 
november 2021 blev der nedsat en række underudvalg, som skal arbejde med de fem 
indsatsområder. Som et gennemgående tema på tværs af de fem indsatsområder har vi 
fundraising og partnerskaber. 
 
Holstebro Landsbystrategi 
Under udarbejdelsen af Skaves landsbystrategi har Strategigruppen taget afsæt i Holstebros 
Landsbystrategi. 
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Mere om Skave 
 
Placering 
Skave er beliggende i Holstebro Kommune 12 km øst for Holstebro. Skave ligger placeret ved 
hovedvej 16 mellem Viborg og Holstebro og har 4 minutters kørsel til Holstebro-motorvejen, 15 
minutters kørsel til Holstebro og 30-40 minutters kørsel til Skive, Struer, Viborg og Herning. 
 
Historie 
Skave blev nævnt første gang i 1496 og startede som en samling af gårde, der blev bygget op rundt 
om en købmandshandel. Navnet Skave betyder et bart eller tørt sted – sådan har Skave boerne 
også selv opfattet det. Skave boerne klarede sig godt efter den tids beregning – de hentede deres 
indtægter i tørvemoserne. 
 
I 1892 blev der opført andelsmejeriet ”Godthåb”, som var i brug i mere end 80 år. Tre år efter – i 
1895 – brændte Skave stort set ned til grunden. Ilden, som opstod ved købmanden, bredte sig 
hurtigt til de omkringliggende gårde, som byen bestod af. Efter branden blev gårdene udflyttet. 
 
Året 1900 var der i Skave flere forretninger og virksomheder. Der var to købmænd, to vognmænd, 
to murermestre, automekaniker, smed, cementstøberi, tømrer og snedker, skomager, bageri, 
cykel og træhandler, posthus, telefoncentral, landpoliti samt kro. 
 
I 1959 blev alle små skoler omkring Skave nedlagt og en ny stor centralskole blev bygget i byen 
efter datidens norm. I 1975 blev der bygget idrætshal og anlagt stor sportsplads. 
 
Kendetegn 
Skave har stadig mange erhvervsdrivende i forhold til byens størrelse. Derudover er Skave by  
kendetegnet ved Viborgvej, som skærer igennem landsbyen. Der er sideveje og stikveje samt 
parcelhusområderne: Rosenparken og Rosenvænget. Midt imellem ligger skole, børnehus, hal og 
multihus. 
 
Børneliv 
Skave Skoledistrikt er et stort landdistrikt, hvor Trabjerg, Saustrup og landsbyen Hogager indgår. 
Skave Skole har 0.-7.kl med godt 100 elever og har fokus på læring, trivsel og dannelse og en stor 
legeplads med hoppepuder, fodboldbaner, multibane, klatreborg, tarzanbane og svævebane. 
Skolen har en SFH tilknyttet. Skave Børnehus har vuggestue med 12 børn og børnehave med 40 

børn og et 10.000 m2 stort udeområde. Der er 4 dagplejere i lokalområdet. Der er ungdomsklub 
for 7-9.klasse. 

Boliger 
I Skave er der både eje-, leje- og andelsboliger. Der er byggegrunde til salg i villakvarteret 
Rosenparken – se her: https://www.holstebro.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggegrunde/skave. 
Liggetiden for hussalg opleves som meget kort. Der er ingen tomme private lejeboliger, og der er 
venteliste på lejeboligerne i boligselskabet. 
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Geologi 
Skave er beliggende på randen af en smeltevandsslette med masser af sand og grus i 
undergrunden. Det er meget rent vand i området fra Sandagergård Vandværk. Øst for Skave ligger 
Feldborg Statsskov med Tinkerdal Besøgssted og Hundeskov, og syd for Skave findes der flere 
mosearealer.  
 
Erhvervsliv 
Skave har et driftigt erhvervsliv både indenfor og udenfor bygrænsen. Der er dagligvarehandel, 
specialbutikker, frisør , tankstationer, håndbryggeri samt pizzaria. I august går butikkerne sammen 
om at holde open by night. Se de erhvervsdrivende her: https://www.skave-hogager.dk/erhverv/ 
 
Foreningsliv og frivillige 
I Skave er der et rigt foreningsliv med mange frivillige og med Skave og Omegns Multihus som 
omdrejningspunkt. Her er forskellige kulturelle tilbud i løbet af året: litteraturklub, kreativ klub, 
foredrag og musikalske oplevelser. Via foreningerne er der mulighed for sport og idræt, fx 
håndbold, volley, badminton, gymnastik og floorball.  Skave Fitness tilbyder træning i fine lokaler i 
forbindelse med hallen samt spinning, yoga og TRX.  Se vores foreninger her: https://www.skave-
hogager.dk/sportfritid/ 
 
Indbyggere (demografi) 
Skave har 516 indbyggere indenfor bygrænsen samt et tilsvarende antal i oplandet. Indbyggerne 
har en meget forskelligartet sammensætning ift. indkomst, tro og normer, som afspejler sig i en 
høj grad af rummelighed overfor netop forskelligheden. 
 
Et godt naboskab er en indgroet og vigtig del af selvopfattelsen for de fleste indbyggere i Skave og 
omegn. Der er en lokal opfattelse af, at det er et trygt sted at vokse op. Mange af nybyggerne er 
selv vokset op i Skave eller Hogager. 
 
 


