
Kulturarv i Hjørring Kommune
Plan09 Netværk om det åbne land



Visionen Tænk hvis..…

Kulturministeren i 2015 indledte 
konferencen ” Kulturarv – identitet og 
oplevelser” med:

Hjørring Kommune har vist hvordan 
kulturarv og landskab kan spille en rolle i 
at skabe en kommune med en stærk 
identitet.

Kulturarven har skabt en platform for: 
Et initiativrigt erhvervsliv indenfor 

turisme og oplevelsesøkonomi og 
inspireret til udvikling af 

Attraktive og autentiske 
bosætningsmiljøer.



Proces og 
involvering

• Eksterne fagfolk, lokale ildsjæle 
og borgere

• Naturfredningsforening, 
historikere, lokalhistoriske 
foreninger, landsbyråd m. flere

• Kommunale planlæggere, 
regionale embedsmænd.

• NIRAS Konsulenter 



5 temarapporter

Planstrategi 

Kommuneplan

Formidling
Oplevelsesøkonomi
Turisme 
Erhverv



Kulturen mellem kyst og land

• Det skriftlige output

5 rapporter 9 ture rundt i kulturarven Idékatalog



De fem rapporter – Indhold og anbefalinger

• Kulturarvens mønstre i landskabet

• I Stygge Krumpens fodspor

• By og Købstadskultur

• Landsbyer og Hovedgårde

• Kystkulturen



Kulturarvens mønstre i landskabet

• Illustration af tidslag
• De grundlæggende 

landskabstyper som den 
overordnede 
forståelsesramme

• De sammenhængende 
værdifulde landskaber 

• De identitetsskabende 
landskaber, med yderligere 
potentiale for formidling

• Tema for natur, landskab og 
kulturarv i kommuneplan

• Sammenhængende stikort
• Foldere og turforslag
• Sikring af adgang til det åbne 

land
• Styrkelse af ”Naturens 

Netværk”



Planstrategien  
- hvordan blev den præget?

• Temaplan – landskab og kulturarv

Arkitekturpolitik

Bevarende lokalplaner

Nye oplevelsestilbud for turister

Styrke erhvervslivets fokus

Stiudbygning



Opfølgning

• Områdeorienteret byfornyelse i 4 
landsbyer
– Udgangspunkt i kulturarv

• Arkitekturguide landskab og 
landsbyer
– guidelines fx i forhold til 

karakterfulde bygninger i 
landsbyerne og bygninger i 
kanten af landskabet/de 
rumdannende landskaber

• Lokalplaner med bevarende og 
udviklende bestemmelser 



Hvad vil vi gøre?

• Idékatalog – turisme- og erhvervssigte 

• Skabe nye oplevelsestilbud 
med udgangspunkt i kulturarven

– Visitdenmarks Helårsdestinationsprojekt 
– Turismepolitik
– Film om Stygge Krumpen?
– Kulturarvs-erhvervs – netværk

Oplevelsesbundet forretningsudvikling

• Bosætningsmarkedsføring med kulturarvsvinkel
• International bosætningskampagne KASK

”Oplevelsesøkonomisk”



Udviklingsmodel
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Landskab, natur og kulturarv

• Regionsplanens retningslinier
• Kulturarvskommuneprojektet
• De gamle kommuneplaner
• Kulturatlas

1. Landskabet
2. Kulturarv (og arkitektur)
3. Naturen
4. Kysten 
5. Ferie- fritidsinteresser
6. Landbrug, råstof
7. Vandmiljø



Nye arealudlæg

Konfliktanalyser
• Grundvand
• Naturinteresser
• Kulturarv
• Jordbrug

Udviklingskrav
Bymæssighed
Grønne strukturer
Landskabsmodning



Oversigt over retningslinier

Skitse

• 2.1.1 Særligt værdifulde landskaber
• 2.1.2 Generelle landskabshensyn
• 2.1.3 Særligt værdifulde geologiske områder
• 2.1.4 Værdifulde geologiske områder
• 2.1.5 Større uforstyrrede landskaber
• 2.1.6 Bynære landskaber og grønne kiler
• 2.1.7 Lysforurening
• 2.2.1 Værdifulde kulturmiljøer 
• 2.2.2 Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer
• 2.2.3 Sikring af kulturhistorien generelt 
• 2.2.4 Lokalplaner i kulturmiljøer 
• 2.2.5 Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger 
• 2.2.6 Beskyttelse af kirkernes fremtræden 
• 2.2.7 Beskyttelseszoner omkring kirker 
• 2.2.8 Bevaringsværdige bygningerOversigt over retningslinier
• 2.3.1 Generelle naturhensyn
• 2.3.2 Internationale naturbeskyttelsesområder
• 2.3.3 Særligt værdifulde naturområder
• 2.3.4 Værdifulde naturområder
• 2.3.5 Potentielle naturområder
• 2.3.6 Beskyttede naturarealer og landskaber
• 2.3.7 Økologiske forbindelser
• 2.3.8 Potentielle økologiske forbindelser
• 2.3.9 Kvalitetsmål for de økologiske forbindelser 
• 2.3.10 Bekæmpelse af invasive plantearter
• 2.3.11 Forvaltning af kommunale naturarealer
• 2.3.12 Lavbundsarealer
• 2.3.13 Ådale
• 2.4.1 Område A, særligt værdifuldt kystlandskab 
• 2.4.2 Område B, planlagt kystlandskab 
• 2.4.3 Område C, kystlandskab 
• 2.4.4 Offentlighedens adgang 
• 2.4.5 Opretholdelse af dynamiske kystprocesser 
• 2.4.6 Kysttyper 
• 2.4.7 Kystbeskyttelse i særlige tilfælde 
• 2.4.8 Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg

2.6.1 Turisme- og friluftspolitik 
2.6.2 Planlægning af alle ferie- og fritidsanlæg 
2.6.3 Bondegårdsferie 
2.6.4 Planlægning af særligt betydende ferie- og fritidsanlæg
2.6.5 Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg  
2.6.6 Arealforbrug og adgangsforhold 
2.6.7 Ændret anvendelse af reservationer 

Overnatningsanlæg og sommerhusområder 
2.6.8 Lokalisering af hoteller og feriecentre m.v
2.6.9 Rammer for hoteller og feriecentre m.v.
2.6.10 Hoteller uden for Stjernebyerne
2.6.11 Kroer og pensionater uden for Stjernebyerne
2.6.12 Hotelpligt
2.6.13 Indlandsferieområde Tolne-Mosbjerg
2.6.14 Planlægningszone for ferie- og fritidsområde ved Bjergby
2.6.15 Campingpladser
2.6.16 Vintercampering og vinteropbevaring
2.6.17 Campinghytter
2.6.18 Nye / Rummelighed i sommerhusområder
2.6.19 Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen

Attraktionsanlæg, fritidsanlæg og kystbyer
2.6.20 Attraktionsanlæg, idrætsanlæg og golfbaner i landzone
2.6.21 Planlægningszone for attraktionsanlæg ved Bjergby
2.6.22 Kolonihaver



Spor fra en svunden tid

• Hvad skal vi bevare? 
• Hvad må ændres eller 

fjernes og give plads til nyt 
liv? Til vores egen tid?





Bosætning Erhverv Turisme
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