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Landbefolkning skrumper
Central udfordring

- Urbanisering og aldring
- Tomme, nedslidte huse påvirker indtrykket
- Boligmarked ude af funktion
- Uattraktive naboer
- Særligt vejkantsbyerne
- Mobiltet i forandring



Hvad er strategien
Færre indbyggere
Forskydning land og by

Strategisk fokus både 
på udvikling og afvikling

Investere i fyrtårne, 
OG tilpasse service

Partnerskaber



Vejen 
før
1853

Ny 
lande-
vej
1853LØKKEN

HJØRRING
Rubjerg Knude Fyr

Børglum Kloster

Løkkensvejen før og nu

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I 1800 tallet var der stort fiskeri i Løkken. Når fiskene skulle bringes til hjørring på skumplende hestevogne og dårlige veje faldt der fisk af som børn der boede langs vejene samlede op. Landevejen i 1853 var derfor et stort fremskridt, den afkortede strækningen betydeligt og har vel også haft en betydelig bedre vejkasse, det har den rationelle ingeniør sørget for. Vejen blev sandsynligvis asfalteret i 1920-30’erne. Årsdøgstrafik:Cyklister: 







Nedslidte huse nedrives

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ved at fjerne det dårligste, det forladte og overflødige, øger vi kvalitetsniveauet for det resterende.Hvis ”trenden” vender og der sker tilbageflytning til landsbyerne, er det ikke disse huse, vi ønsker, at de nye borgere skal flytte ind i.



Ny strategi 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sammenhængen med den omgivende og øgede natur – en kvalitet, der øger attraktivitetenBystørrelser og aktiviteter, 2016:GjurupBakholmHundelev: 233 indb. – lokal opbakning om friskole, borgerudviklede (sådan da) kommunale byggegrunde, udvikling af ny aktivitetsplads for borgere og turister, der sammenbinder brugsen, skolen og multibane mm.Gølstrup/Sdr-Rubjerg: 225indb. – aktiv borgerforening med eget hus og aktiviteter og ikke mindst et arbejdshold, der frivilligt rydder op i hele byen – maler, slår græs o.lign –  en stigruppe etablerer stier i landskabet omkring byen, en ”bjesk-gruppe” har taget initiativ  og søgt midler til en bjerskurte-infohave på en kommunalt ejet nedrivningstomtToubroVittrup: 146 indb. – Aktivitet omkring det gamle mejeri m. Skummesalen. Senest har flere foreninger (F. Skummesalen, Mejeri, Lokalhistorisk Arkiv, Ungdomsklub, Spejdere) i byen henvendt sig til kommunen fordi de (i forbindelse med Løkkensvej-projektet) gerne vil have beskrevet byens potentialer. En sådan potentialeplan skal bl.a. kunne understøtte fondsansøgninger til lokale, frivillige udviklingsinitiativer.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Visionen for Løkkensvej-projektet – se folderEksempler på redskaber, der skal afprøves for at øge kvaliteten af landsbyene



Reducere antallet af huse

Anvende tomter til ”vild med 
vilje”-haver mm.

Øge naturværdien i ådalen

Ændre vejprofilet

Ny, landsbynær udstykning på 
kanten af ådalen



Byens midte - forsøg 
Når en vejkantsby skrumpes, hvor er så landsbyens midte? Når 
huse i landsbyer sporadisk nedrives og der opstår huller i 
husrækken, hvordan oplever borgerne og gennemkørende så 
landsbyens som en levedygtig og attraktiv landsby?











Fremtidsdrømmen 
• Ådalen er en sammenhængende 

afgræsset natureng
• Vejkants-landsbyen er blevet til en 

dalkants-landsby
• Landboskabet er tæt forbundet til 

naboer, natur og marker
• Løkkensvej er en fremkommelig 

landevej med smukke udsigter



Tak for ordet 
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