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Indledningsvis følgende bemærkninger: 
 
Her ser I et yderområde: 
 
(Overhead visende den nye storkommune). 
 
Den korte definition på et yderområde er en pendlingsregion uden større byer med mere end 20.000 
indbyggere og relativt langt til en større by.  
Efter denne simple definition – ja, så er vi her i Ringkøbing Kommune et yderområde. 
Men simple definitioner kan sommetider også resultere i simple opfattelser af hvad der i øvrigt ka-
rakteriserer området, hvad det har brug for, områdets potentialer, muligheder og styrker for udvik-
lingen. 
Når man læser Landsplanredegørelse er det for os næsten umuligt at undgå at få det indtryk, at der 
til yderområder knytter sig stagnation, tilbagegang i befolkning, manglende udvikling, store natur-
områder, der skal beskyttes som stilhedens rum for den stressede storbybefolkning, og at udvikling 
alene skal knytte sig til turisme og landbrugserhvervet – groft sagt. 
Så entydigt opfatter vi nu ikke os selv. Men lad det nu ligge – som man siger. Min bestræbelse vil 
gå på at vise, at yderområder er rigere facetteret og meget mere forskellige end Landsplanredegørel-
sen giver et billede af, og at der er mange flere styrker og udviklingsmuligheder end turisme og na-
turbeskyttelse. Til det har vi i vores svar på Landsplanredegørelsen inviteret Landsplanafdelingen til 
dialog og samarbejde om konkrete udviklings- og eksempelprojekter. (vores svar på Landsplanre-
degørelsen). 
 
På bosætningsområdet i vores område står det nu ikke helt galt til i forhold til regionens bosæt-
ningsudvikling, idet Ringkøbing kommune igennem mange år har opretholdt den samme andel af 
befolkningen i regionen, som bl. a. tæller større byer som Herning, Holstebro, Ikast og Struer  
 
Jeg vil godt i det følgende redegøre for forskellige bosætningsstrategier/-kampagner som vi har 
gennemført i Ringkøbing Kommune.  
 
Jeg har valgt i nogen grad, at fokusere snævert på de mere byplanfaglige bosætningsstrategier, idet 
jeg er fuldt bevidst om, at i bosætningsstrategier indgår mange andre strategier der relaterer sig til 
arbejdsmarkedsforhold, kulturtilbud, børnepasningstilbud, skoletilbud o. s. v.  
I Ringkøbing Kommunes Planstrategi fra 2004 er visionerne følgende: 
 
(Overhead: planstrategiens 5 visioner): 

• Det naturlige vestjyske center for kommunesamarbejde 
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• Det tiltrækkende erhvervs- og turismecenter 
• Det kulturelle fyrtårn 
• Det naturlige bosted 
• Fremtidens uddannelseskommune 

 
Og hovedstrategierne for bosætning formuleret under overskriften:  
 
Det naturlige bosted.  
(Overhead fra planstrategien) 

• Et attraktivt og varieret boligudbud 
• Velbeliggende og forskelligartede byggegrunde med vægt på bæredygtighed 
• Fremsynet jordpolitik, herunder jordopkøb de rigtige steder 
• Fremsynet bypolitik, gennem fortætning, byomdannelse og bevaring primært i centernære 

byområder 
• Fremme indsatsen overfor indpendlere med henblik på at øge bosætningen i kommunen 
• Udbygge og variere børnepasningsordningerne 
• Øge kvaliteten i skoletilbuddene, herunder indholdet og de fysiske rammer 
• fastholde en aktiv landdistriktspolitik med henblik på at skabe attraktive og aktive landsbyer 

som naturlige bosteder 
 
Disse hovedstrategier er både en opsamling af tidligere og nye bosætningsstrategier, men også en 
markering af at det ret beset er børnefamilierne vi går efter – overordnet set.  
 
 
Lad os starte i byen Lem under overskriften:  
 
Øge bosætningen gennem forbedring af byens image  

– som er den mest målrettede bosætningskampagne vi har afprøvet i et mindre bysamfund. 
 
Lem er en underlig størrelse. 
Lem er Danmarks største industriby målt i antal industriarbejdspladser i forhold til antallet af ind-
byggere i byen. Det svinger lidt, men der er over dobbelt så mange arbejdspladser som indbyggere 
og der er ca. 1.200 indbyggere. Byen er domineret af bl. a. Vestas, som i øvrigt startede sin virk-
somhed her, HS Hansen, berømt virksomhed der producerer stål- og vinduesprofiler og bl. a. har 
leveret vinduesprofiler til Den Sorte Diamant i København, samt en række andre velkonsoliderede 
virksomheder med udgangspunkt i smedevirksomhed. Deraf den betegnelse de bruger om sig selv – 
Smedenes by. 
Lem by har status af lokalcenterby i Kommueplanen – for kommunens sydlige del. 
 
(Overhead kort af Lem by) 
 
I 90erne udviklede byen sig imidlertid med begyndende tegn på stagnation, blandt andet i form af 
begyndende butikslukninger og tegn på nedslidning i bymidten, der stod i skærende kontrast til by-
ens industriudvikling. 
Til trods for et meget aktivt foreningsliv og mange initiativer, såsom byens egen etablering af Sme-
denes hus (et slags kulturhus med smedjeværksted, byens industrihistorie samt mødefaciliteter), 
etablering af hovedsæde for Ringkøbing Fjord Samarbejdet - et erhvervs- og turismesamarbejde 
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mellem de 4 fjordkommuner var det ikke lykkedes at få nogle af de virkelig mange indpendlere til 
at bosætte sig i byen og dermed også skabe en befolkningsmæssig vækst. 
Byen har de almindelige kommunale institutioner og faciliteter, såsom skole, børneinstitution, selv-
ejende sportshal og svømmehal. 
Konklusionen var i kort form, Lem by havde et imageproblem. 
 
(Overhead af pendlerskiltet) 
 
Under overskriften ”Kære Pendler” med underteksten ”Boede du her – var du hjemme nu” iværk-
satte Ringkøbing Kommune i samarbejde med byens borgere et helhedsorienteret byfornyelsespro-
jekt indenfor rammerne af ca. 4 mio. kr. 
 
(Vi kunne have valgt mange andre overskrifter, f. eks.: 
Lem – rejs dig 
Kom til jernets by 
Men nej!!!!!!) 
 
De 3 mio. kr. ydede kommunen til en omlægning af byens centrale del af hovedgaden og den ene 
mio. kr. fik vi fra erhvervs- og boligstyrelsen til en imagekampagne, som samtidig blev en image- 
og bosætningskampagne. 
  
Forud lå et stort stykke programskrivningsarbejde i samarbejde med Lem borgerne. 
Derudover fik vi ca. 285.000 til afholdelse af en designkonkurrence om by - udstyr i forbindelse 
med omlægningen af hovedgaden. Det er en helt særlig historie. 
 
Det karakteristiske ved projektet var, at det var byens egne meget engagerede borgere der styrede 
projektet, kommunens embedsfolk virkede først og fremmest som konsulenter og ”djævlens advo-
kater”, herunder til sikring af, at pengene blev brugt indenfor byfornyelseslovens rammer. En helt 
særegen organisationsmodel som os bekendt ikke har været afprøvet andre steder. 
 
Strategien var, at byens egne borgere gennem projektet skulle gøres til ambassadører for deres eget 
bysamfund og gennem dialogen med indpendlerne skulle være med til at øge bosætningen i byen. 
Faktisk var det en betingelse for Byrådets engagement i projektet, at der var fuld opbakning i byen 
om deltagelse og gennemførelse af projektet. Og det blev der på et borgermøde med deltagelse af 
over 250 Lem – borgere. 
Derudover lå der naturligvis en lang række målsætninger og strategier i selve programmet for det 
helhedsorienterede byfornyelsesprojekt, samt byrådets bindende forpligtigelse til reservation af en 
andelsboligkvote til byen og gennemførelse bygningsfornyelsesprojekt i bymidten. Begge dele blev 
gennemført i projektperioden. 
 
Der blev nedsat 3 grupper: Bredgade – gruppen, Bolig – gruppen og Image – gruppen, sidstnævnte i 
praksis den overordnede styregruppe og der blev ”ansat” en marketingskonsulent til bistå især ima-
ge – gruppens initiativer, herunder redaktør af et i projektperioden tilhørende blad ”Kære Pendler - 
nyt”. En af de mange kommunikationsformer i projektperioden. 
 
(Overhead af Kære Pendler Nyt) 
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Med et sjældent set engagement kastede grupperne og byens borgere, handels- og erhvervsliv sig 
ind i projektet. 
  
(Overhead med oversigten over initiativer i projektperioden) 
 
I det følgende kan I se nogle af de mange initiativer der blev taget i projektperioden. 
Udpluk af nogle af initiativerne. 
Projektet er endvidere senere fulgt op af en ny omfartsvej. 
 
Efter 4 års intenst arbejde blev projektet afsluttet og der blev gjort status 
 
(Overhead med evaluering og hovedkonklusion). Fortæl herom 
 
Projektet har overvejende været en succes. Befolkningstallet steg faktisk i perioden og der blev fo-
retaget ret omfattende investeringer under eller i kølvandet af projektet, et sted mellem 18 – 19 mio. 
kr. 
Imidlertid var forventningerne i byen noget større end udviklingen har retfærdiggjort og det har ikke 
kunnet lade sig gøre at fastholde helt det samme høje kampagneniveau som under projektet og den 
store fart i nybyggeriet af boliger er ikke rigtig slået igennem. 
Måske derfor oplever Lem i disse år en vis stagnation. Men Lem skal nok klare sig!!! 
. 
Hvilke problemer knytter sig til den fortsatte bosætningsstrategi. 

• Industriudviklingen i almindelighed. 
• Imageproblemet er ikke løst fuldt ud – billedet af byen som et industriområde hviler forsat 

over byen 
• Forholdet mellem investering i bolig og salgsværdi. 

 
Vi har efterfølgende forsøgt at gentage sådant et projekt i den nordlige lokalcenterby Tim, men der 
har ikke været ressourcer og kræfter i byen til at løfte en sådan opgave og derfor er det ikke blevet 
til noget. 
 
I de øvrige landsbycentre har vi formuleret en række målsætninger og indsatser. De vigtigste er: 
 
(Overhead) 
 

• Oprettelse af en landsbypulje til forskellige initiativer (ikke mursten) og som grundlag for 
ansøgninger andre steder. Landsbypuljen afsættes af byrådet, men administreres suverænt af 
Landsbyernes fællesråd som er en paraplyorganisation for alle sogneforeningerne. 

 
• Altid byggemodnede grunde i alle landsbyer. 

 
• Lokalplanlægning for jordbrugsparceller 

 
• Støtte fra bygningsforbedringsudvalg til opretholdelse af kvaliteten af boliger og til sikring 

af den bevaringsværdige bygningsmasse i landsbyerne og det åbne land som en fastholdelse 
af bosætningen. 
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• Derudover har der været drøftet at igangsætte et samarbejde med landboorganisationerne og 
andre med henblik på ”oprydning” i det åbne land. 

 
 
Det sidste eksempel er fra Ringkøbing by under overskriften: ”branding” af kulturmiljø-
et/kulturarven som langsigtet bosætningsstrategi og havneomdannelse som led i bosætningsstrategi-
en. 
 
(Overhead af Algade/Torvet med mennesker) 
 
Ringkøbing by er en gammel og planlagt middelalderby med en meget velbevaret og karakteristisk 
bymidte. 
Allerede i 1973 vedtog byrådet en bevaringsdeklaration for bymidten, som siden har været med til 
at sikre byens kvaliteter. 
 
Med den første kommuneplan fra 1985 besluttede man sig for en overordnet bosætningsstrategi/-
målsætning for bymidten, der kort bestod i at der skulle opretholdes en balance i etage arealet mel-
lem boliger og erhverv på 50/50 % og gerne en forøgelse af antallet af boliger. Målet var at sikre en 
levende bymidte. Men også at ”brande” bymidtens karakteristiske kulturmiljø som en bosætnings-
faktor for byen i øvrigt. 
Derudover er der også formuleret forskellige andre målsætninger med det formål at skabe øget bo-
sætning som I kunne se på Planstrategiens hovedstrategier for ”det naturlige bosted”, herunder be-
varing m.v. 
 
Skræmmebillederne har været bl. a. bymidternes udvikling i en række danske byer, hvor bymidterne 
er blevet selvstændige enklaver, der hver dag ”dør” efter lukketid og nogle steder helt har mistet 
forbindelsen til den øvrige by afskåret af store p- pladsarealer og veje, m.m.  
 
Ligesom Lem er indpendlingen til Ringkøbing relativt stor, hvilket bl. skyldes byens status som 
amtshovedstad med amtsadminstration, politi- og retsvæsen, sygehus , statsamt, 2 gymnasier og 
handelsskole m.m., samt på daværende tidspunkt i 80erne, byens store og stolte private arbejdsplads 
Nordsøværftet og andre store virksomheder. Disse forhold er ændrede eller på vej til at ændre sig. 
Værftet er nedlagt, byen mister status som amtshovedstad, der er pres på sygehus og politi- og rets-
væsen m.m. 
Til gengæld er nye funktioner kommet til/kommer til: Betalingscenter (Told og Skat), Natur- og 
miljøcenter og erhvervslivet har udviklet sig markant, herunder med nye store virksomheder, Vestas 
og Velfac. 
 
Selv om bymidten i starten af 80erne var velbevaret som helhed og selv om der ikke var tale om en 
afvandring fra bymidten, så var bymidten ikke i sig selv det mest oplagte bosætningsområde og en 
vis nedslidning kunne spores rundt omkring (vedligeholdelse af bygningerne var ikke rigtig fulgt 
med), ligesom der fortsat var udtjente erhvervsejendomme, der stod under afvikling og reminiscen-
ser af 60ernes og 70ernes lystige facadeudformninger m.m. også var at finde i bymidten. 
 
(Overhead billede fra Grønnegade) 
 
Målet har været at løfte bymidten op i Danmarks top ti hvad angår bevaringsværdige købstadsby-
midter f. eks Ribe, Dragør, Ærøskøbing m. fl.. 
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Ikke for at gøre bymidten til musealt studieobjekt, men for at sikre de afgørende kvaliteter i bymid-
ten og dermed ”brande” Ringkøbing by som en rigtig levende købstad, der kunne forene bevarelsen 
af kulturmiljøet med en moderne byudvikling af købstaden. 
 
Ved et ihærdigt og vedholdende bevaringsarbejde gennem en restriktiv administrationspraksis af 
bevaringsdeklarationen, gennem byfornyelsesprojekter (i form af spredt byfornyelse) og byforskøn-
nelsesinitiativer, herunder trafiksanering og trafiksikkerhedsprojekter, samt udnyttelse af udtjente 
erhvervsgrunde, er det lykkedes at gøre bymidten til et højstatus bosætningsområde, hvilket bl. a. 
kan ses i 1 : 1 og ikke mindst af huspriserne i bymidten.  
 
Bymidten er blevet et attraktivt bosætningsområde i kombination med et meget aktivt handelsmiljø, 
offentlige institutioner og erhverv i øvrigt og Ringkøbing har samtidig udviklet sig til vestkysttu-
rismens hovedstad. 
Men der er fortsat pres på vores bymidte til erhvervsmæssige formål og planlovens detailhandelsbe-
stemmelser har i hvert fald ikke gjort det lettere for byer som Ringkøbing med en bevaringsværdig 
bymidte og et bevaringsværdigt kulturmiljø.  
 
I Ringkøbing bymidte har vi således ført en langsigtet bosætningskampagne gennem højnelse af 
byens bevaringskvaliteter, som er en af byens afgørende styrkesider og gennem eksemplets magt i 
form af selvsyn ved besøg i byen – ikke mindst af besøgende, gæster og turister, handelslivets initi-
ativer, byens tradition som administrations – by, og gennem administrationspraksisser, der en op-
følgning på Byrådets politikker, skabt og forstærket byens image som en attraktiv bosætnings - by. 
Dette er lykkedes gennem forskellige politikker og administrationspraksisser, som ligeså konse-
kvent er bakket op af Byrådet: 
 
(Overhead) 
 
Eksempelvis: 

• Enkel, men konsekvent håndhævelse af bevaringsdeklarationen for bymidten d.v.s. fasthol-
delse af originale materialer og udformninger ved reparation, vedligeholdelse og respekt 
herfor i nybyggeri 

• Strategisk byfornyelse ved udvælgelse af karakteristiske ejendomme (spredt byfornyelse) 
• Bygningsforbedringsudvalg 
• Forskønnelsesprojekter af gader, torve og pladser  
• En konsekvent skiltepolitik med udgangspunkt i en minimering af skiltningen 
• Fastholdelse af bymidten som centerområde 
• 150 m2 - reglen for boligstørrelse på små grunde, uanset bebyggelsesprocent. 
• Krav om erstatningsboliger ved inddragelse af boligareal til erhvervsformål 
• Overvågning af ”bolig nr. 2” – ”bopælspligt – problematikken” – sikring af helårsbeboelse - 

højaktuelt 
  
Disse eksempler blot for at vise hvilke knapper der drejes på i bestræbelsen at sikre bymidten som 
attraktivt bosætningsområde. Som yderligere redskaber i administrationspraksis ligger desuden 
Kommuneatlas og en Bevaringsvejledning.  
Derudover afholdes der kvartalsmøder med handelsstanden, ejendomsmæglere, tekniske rådgivere 
og håndværkere, bevaringsforeningen m. fl. 
 

 6



Det er konklusionen, at strategierne har været rigtige, og at de redskaber vi bruger er gode og effek-
tive. Herved er det lykkedes os, at fastholde bymidten som attraktivt bosætningsområde både for de 
”indfødte” og for tilflyttere, som en del af et levende centerområde. Disse strategier og indsatser er 
også motor for yderligere bosætning i byen som helhed, idet bymidtens kulturmiljø er identitetsska-
bende for byen som helhed. 
 
(Overhead visende økoplanen) 
 
På samme måde arbejder vi også med kulturmiljøet som grundelement i vores nye udstykninger og 
boligområder, bl. a. ved at gøre de historiske spor strukturerende ved indretningen af de nye bolig-
områder (”de gode historier”). 
 
Hidtil har det kunnet lade sig gøre at opretholde den målsatte balance mellem boliger og erhverv i 
bymidten, men allerede nu er det nødvendigt at arbejde med øget fortætning af bymidten, dog med 
fastholdelse af skalaen, og etablering af aflastningscenter uden for bymidten, for at opretholde det 
bevaringsværdige kulturmiljø og kvaliteterne i bymidten. 
 
I forlængelse heraf har havneomdannelsen siden 1998 bidraget til nye kvaliteter for bosætning, hvor 
det har været målsætningen at bringe byen ned til havnen som en integreret del af bymidten. 
 
(Overhead af Masterplanen) 
 
Efter Nordsøværftets konkurs i 1997 udarbejdede Byrådet en Masterplan for hele havnens område 
der er fulgt op af en meget stram lokalplan og en designmanual for opholdsarealerne, anlæg og 
byudstyr. 
 
(Overhead af boligerne m.m. på Havnen evt. luftfoto).  
 
Hoved - ideen i Masterplanen har været at forene forskellige anvendelser igennem glidende over-
gange fra boliger over privat og offentlig service, herunder mindre butikker og kontorprægede er-
hverv til egentlig produktion, og at give offentligheden adgang til det samlede havneområde ved 
etablering af havnepromenade, stier og opholdspladser m.m. herunder en omlæggelse/fornyelse af 
havnepladsen. 
Havnen er således blevet et nyt pejlemærke og en udvidelse af bymidten og centerområdet, der har 
været med til at forøge de attraktive bosætningsmuligheder i bymidten. 
 
Ringkøbing byråd valgte at finansiere oprydningen og byggemodningen, samt anlæg af de offentli-
ge arealer, samtidig med at en del af arealet blev udbudt til salg. Resten og det vil sige ”erhvervs – 
øen” er forsat udlejet på kommunal jord (Vestas). 
Resultatet er blevet delvist ”så som så” rent arkitektonisk, men efter nogle startvanskeligheder er 
området blevet næsten færdigudbygget og beboet og udnyttet i overensstemmelse med intentionerne 
i masterplanen og den efterfølgende lokaplan. 
 
Udfordringer: 
Opgør med vestjysk beskedenhed. 
Synliggørelse af bymidtens kulturmiljø.  
Mere aggressiv markedsføring gennem synliggørelse af kvaliteterne, herunder især kulturmiljø-
et/kulturarven som en forenelig del af en moderne byudvikling. 
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Opfølgning på visionen ”det kulturelle fyrtårn” – der foreløbig er sendt til laaaaaaaaaangt hjørne-
spark  
(PLOT´s planprojekt for en omdannelse af et fritids- og idrætsområde ud mod fjorden til et kultur-
område/-bebyggelse, hvori indgår nyt museum, biograf, koncert og teatersal, musikskole og biblio-
tek, hvilende ovenpå et samlende ”galleri” der indeholder fællesfunktioner for aktiviteterne, ca-
fe,/restaurant, udstilling m.v.). 
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