
Dialogbaseret planlægning

i Jammerbugten





Kystzonen 

Ingen købstæder og større byer

Kystlandingspladser – (Norge)

Tidligere sandflugt / klitplantager

Større (lands)byer i baglandet

Tre små ”jolle-havne”

Krejlere langs limfjorden

Store ”pumpede” områder

Dæmninger - pumpelag

”Blinde veje til stranden!”

Byer udbygget med sommerhuse 

og badehoteller/feriecentre

Staten – skovdistrikt / militær

Vandkant – (ikke udkant)



Plangrundlag

• Sommerhusplan fra 1950’erne –

som grundlag for byplanvedtægter

• Infrastrukturanlæg – fx betonveje anlagt 

som beskæftigelsesprojekter

• Klitplantager og fredninger

• Placering af skydebaner, militære områder

• Råstofindvinding

• Få kommunalt ejede områder



Seneste planændringer

• Landsby-lokalplaner for små erhverv og 
boligbyggeri

• Nye sommerhusområder bag eksisterende

• Omdannelse af badehoteller

• Rekreative (campingpladser, fiskesø, 
ørnereservat, sommerland…)

• Planlægning som ikke altid får tiltænkt effekt

• Ressourcer i områder skal spille sammen



Dialogbaseret

Projektmagere

Grundejerforening

Fiskeriforening

Beboerforening

Hotelnetværk

Skovdistrikt

Naturfredningsforening

Ildsjæle

Finansiering bag f.eks. ved 
generationsskifte, ejerskifte

Forankret i lokalområdet 

eller 

en ”pengemand” kom forbi 
med en god idé



Thorupstrand landingsplads

• 16-20 kuttere på stranden

• Unge klar til at gå ind i 
fiskeriet og bygge nye 
boliger

• Grundejerforeninger for 
sommerhuse og 
skovdistrikt

• Lokale løsninger skal 
findes

• Aktiv for turisme – identitet 
som kystkommune



Bejstrup ved Limfjorden

• Maskinstation med 
bygninger på 10.000 m²

• Bilforhandler

• Transport gennem byen

• Alt sammen i en 
bevaringsværdig 
landsby

• Svært at se kvalitet i 
udstyknings-strukturen

• Bevare arbejdspladser i 
to lokale virksomheder



Øland – Yellow Hotel

• Gammelt motel 
moderniseres til 
wellness for 50 mill. 
kr. 

• Kører ca. ét år

• Kendt kok forsøger i 
nogle måneder – og 
opgiver …

• Efterlader gæld på 80 
mill. kr. jf. avisartikel



Hjortdal

• Byggemulighed ved 

plantage, kyst og ådal

• Nye sommerhus-

grunde

• Ny socialpsykiatrisk

institution for 18 personer



Slettestrand

• Ejerskifte badehotellet 
Klitrosen

• Slettestrand som 
landingsplads forladt

• Kommunen overtager den 
gamle redningsstation

• Aktivt hotelnetværk + ildsjæle 

• Byggemuligheder til boliger og 
hoteller udnyttes ikke

• ”Han Herred Havbåde” –
realiseres – nyt bådeværft

• Natur- og motionssti samt 
mountain-bike område 
etableres



Han Herred Havbåde



Planlagt strategi

Ikke realiseret strategi

Bevidst strategi

Emergent strategi

(mulighedernes spil)

Realiseret strategi



Udfordring i kystzonen

• Infrastrukturen er ikke udbygget

• Beliggenhed, beliggenhed…

- få vil investere, hvor folk flytter fra

• Dialog vigtig – mestre samarbejde, samle 

aktører og agere i netværk

• Kamp om investeringer og især om 

projektmidler og fondenes midler



Hvem har ressourcer og vil handle?

Jordbrug og følgeerhverv

• Udfordret af vand- og 
naturplaner

• Driftsbygninger og markdrift 
kan adskilles - ny teknologi 
og organisation på vej

• Jordbrugserhvervet er  
bundet til ”stedet”

• Følgeerhverv – håndværk, 
forarbejdning, nicher … 
rummer også vigtige 
arbejdspladser

Kommunen

• Nye opgaver fra amtet, 
hvor udpegnings-
grundlaget mangler

• Velfærdssamfundet under 
pres – effektivisere – og 
fokus på kerneydelse

• Handle sammen med 
andre om at løse 
udfordringerne

• Omstillingsparathed 
indgå i nye samarbejder



Jordbrugets fremtid

• Arbejde med lokalområder på 10 x 10 km 
ikke sektoropdelte temaer

• Se på muligheder - frihedsgrader 
– til forskellige jordbrugsanvendelser

• Investeringssikkerhed på længere sigt

• Synliggøre og genbruge den viden og de 
data, som allerede er skabt – gennem dialog

• Revidere plangrundlag – men kun de 
retningslinjer som skal bruges og er vigtige



Jorden 
– en vigtig 
ressource

Produktion

Bolig-
herlighed

Frilufts-
interesse

Lokal-
samfund

Natur

Finan-
siering

Myndighed



Ny arbejdsform i kommunen

• På tværs af afdelinger og teams

• Ved bred intern samarbejde mangler vi 
selv et  fælles sprog

• Undgå ”faglig blindhed”

• Viden skal oparbejdes i organisationen, ikke 
hos et konsulentfirma eller i en ny sektorplan 
– fordi det senere skal realiseres …

• Længere tidshorisont fjerner fokus på 
nuværende EU tilskud og regler, som ændres 
hvert år 



Interessant for partnere

• Godt forarbejde – kende forhistorien

• Forskellige rammer for dialogen –

anvende borgermøde, caféarrangement, 

køkkenbordssamtale og vandring/bustur

• Udfordre og konfrontere – for at udvikle og 

gøre projektet bæredygtigt på sigt

• Kontakte og invitere direkte

• Følge op 



Fremdrift sikres ved

• Opbygge tillid, være åben og lytte

• Dele viden og synspunkter med andre 
- og skabe resultater

• Opleve en større sammenhæng mellem strategier, 
politikker, planer og konkret sagsbehandling

• Partnere, politikere, ledelse og medarbejdere 
arbejder mod samme mål

• Netværk udbygges

• Flere ambassadører arbejder for den gode sag

”Handling slår alt” 



Dialogbaseret 

• Tager tid og måske mange møder

• Spildtid … til tider svært at se udviklingen 

og fremdriften

• Udnytte engagementet – de aktive

• Ofte flere processer / parallelle forløb før 

det endeligt lykkedes at nå i mål

• Resultatet ikke kendt på forhånd


