
Hjørring Kommune

Hjørring skal være uddannelsesby nr. 1 
i Vendsyssel. Uddannelsesniveauet skal 
hæves generelt. Vi vil fremme bosæt-
ning og erhvervsudvikling gennem 
gode og tiltrækkende uddannelser.

Vi vil bevare et stærkt kulturliv og et alsidigt 
foreningsliv. Kunst og musik, teater og idræt 
med kreativitet, oplevelser og udfoldelse er 
vigtige dele i det dynamiske samspil af liv og 
aktiviteter, som Hjørring Kommune vil være 
kendt for.

Vi vil have en attraktiv kommune, hvor vi 
arbejder med naturen og landskaberne. 
Vi vil have en bæredygtig kommune, hvor 
vi skaber en kultur for sundhed. 

Vi vil bruge dialog og lydhørhed for at 
skabe den attraktive og bæredygtige 
Hjørring Kommune. 

Følg med på 
www.planstrategi2007.dk

PLANSTRATEGI 2007 FORSLAG

Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv
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ORDFORKLARINGER

Kommuneplan
Kommuneplanen består af to dele: 
En del, der kaldes hovedstrukturen, der beskriver kommu-
nens overordnede struktur, geografisk, erhvervsmæssigt, 
trafikalt, byudviklingsmæssigt, ligesom den handler om 
velfærdsudviklingen i kommunen med fokus på blandt 
andet serviceniveau og politikker for, hvordan vi gerne 
vil have kommunen skal udvikle sig inden for bestemte 
områder. 

Den anden del hedder rammebestemmelser og fastlæg-
ger rammer og retningslinier for den detaljerede fysiske 
udvikling med placering af boliger og erhvervsområder, 
samt anvendelsen af det åbne land. Kommuneplanen 
skal også indeholder retningslinier for naturbeskyttelse, 
drikkevandsinteresser og lignende. Kommuneplanen er 
derudover den overordnede ramme for udarbejdelsen af 
lokalplaner. 

Planstrategi
Planstrategien er Byrådets strategi for arbejdet med den 
fremtidige udvikling i kommunen, og den er i Hjørring 
Kommune forbundet med kommunens budgetlægning 
for at sikre sammenhæng mellem strategi og budget. 
Planstrategien er et dokument, som Byrådet i følge Plan-
loven skal udarbejde i den første halvdel af valgperioden. 
Den skal indeholde en status for den planlægning, der er 
gennemført i kommunen siden den senest offentliggjorte 
planstrategi og en beslutning om, hvordan kommunepla-
nen skal revideres og se ud fremover. 
 

Agenda 21
Er et begreb, der dækker over arbejdet med at sikre en bæ-
redygtig udvikling for de fremtidige generationer. Agenda 
21 handler om bæredygtighed i vores brug af miljø og 
natur, men også om økonomisk bæredygtighed og nærde-
mokrati gennem borgerinddragelse og netværk.

Fra Planstrategi 2007 til en ny samlet kommuneplan

Planstrategien er Byrådets første samlede udspil til en 
strategi for den nye kommunes udvikling i de kom-
mende år. Den skal - gennem dialog med befolkning, 
organisationer og politikere - være det værktøj, der 
bruges til at prioritere og igangsætte udviklingstiltag. 
Samtidig er planstrategien oplæg til, hvordan den kom-
mende kommuneplan skal se ud.

Beslutning om ny kommuneplan
Med udgangspunkt i planstrategien og med blik for, 
at vi på grund af kommunalreformen skal have samlet 
kommuneplanerne fra de fire sammenlægningskom-
muner, lægger vi med forslaget til Planstrategi 2007 op 
til, at der udarbejdes en ny samlet kommuneplan, som 
danner grundlaget for den fremtidige planlægning i 
Hjørring Kommune.

Den nye samlede kommuneplan skal afløse kommune-
planerne fra de fire sammenlægningskommuner, der 
har gennemført revision af deres kommuneplaner med 
følgende vedtagelsestidspunkter: 
Sindal Kommune d. 13. december 2004
Løkken-Vrå Kommune d. 19. juni 2006
Hjørring Kommune d. 23. august 2006
Hirtshals Kommune d. 15. november 2006

Miljøvurdering
Forslaget til Planstrategi 2007 for Hjørring Kommune 
fastlægger ikke endelige rammer for fremtidige an-
lægstilladelser eller konkrete planer og programmer, 
og det vurderes derfor, at forslaget til Planstrategi 2007 
ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer således, at den ikke skal miljøvurderes.

Offentlig debat og høring
Byrådet besluttede på sit møde d. 29. maj 2007 at sen-
de dette forslag til Planstrategi 2007 i offentlig høring i 
perioden fra d. 21. juni 2007 til d. 19. september 2007.

I den periode har alle borgere, foreninger, myndighe-
der og andre med interesse i kommunens udvikling 
mulighed for at være med til at diskutere forslaget og 
komme med kommentarer og ændringsforslag, som 
Byrådet så vil behandle i løbet af efteråret.

Deltag i debatten - påvirk processen!
Hvis du har synspunkter, ideer eller ændringsforslag til forslaget 
til Planstrategi 2007, skal du sende dem til Hjørring Kommune. 
Vi skal have din henvendelse senest d. 19. september 2007.

E-mail: plan.udvikling@hjoerring.dk 

Eller: Hjørring Kommune
 att: Plan & Udvikling
 Nørregade 2
 9800 Hjørring

Mærk venligst henvendelserne: Planstrategi 2007

Se mere på www.planstrategi2007.dk

Kommune-
plantillæg nr. Lokalitet

Formål og 
arealanvendelse 

Dato for 
vedtagelse 

6 Hirtshals Antennemast & boliger 26.12.2006 

102 Hjørring Centerformål 13.12.2006 

1 Løkken (land) Kolonihaver Feddet/Åsendrup 23.10.2006 
2 Nr. Lyngby Sommerhusområder 23.10.2006 
3 Løkken Bydelscenter 24.11.2006 
4 Vittrup Boliger 20.11.2006 
5 - - - - - - - - - - - - - - - 
6 Vrå Boliger 11.12.2006 
7 Løkken Boliger 23.10.2006 (forslag) 

1 Lørslev Jordbrugsparceller 12.09.2005 
2 Sindal Offentlige formål 13.02.2006 
3 Hørmested Land- til byzone 13.02.2006 
4 Sindal Detailhandel 19.06.2006 
5 Astrup Jordbrugsparceller 21.08.2006 
6 Sindal Erhverv 21.08.2006 
7 Hørmested Detailhandel 24.01.2007 (høring) 

Planstrategi 2007 er vedtaget som forslag 
af Hjørring Byråd d. 29. maj 2007.

Forslaget er udarbejdet af Plan & Udvikling, 
Hjørring Kommune.

Oplag: 43.000 

Foto: 
Hjørring Kommune, hvor andre ikke er nævnt.
Toppen af Danmark, s. 6, 7, og 13
Kirsten Monrad, tidligere Nordjyllands Amt, s. 12
Nordjyllands Amt Cumulus fotodatabase, s. 12
Aalborg Universitet, Sundhedsteknologi, s. 14
Nordsøcentret, Hirtshals, s. 15

Forslag til Planstrategi 2007 kan fås ved henvendelse til 
Plan & Udvikling, Hjørring Kommune
Nørregade 2
9800 Hjørring 

I tabellen er oplistet de kommuneplantillæg, der er udarbejdet til de fire 
kommmuneplaner efter vedtagelsen.
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Markant og dynamisk 
erhvervsprofil

Den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen er 
central i Byrådets arbejde med at skabe en 
attraktiv og bæredygtig kommune. Det er samtidig 
et område, hvor samspillet mellem kommune og 
private aktører er helt afgørende, og Byrådet lægger 
derfor op til, at der udarbejdes en særlig strategi for 
den fremtidige erhvervsudvikling i forlængelse af 
planstrategien.

Der er liv og aktivitet døgnet rundt på Hirtshals Havn.

Hjørring Kommune er kendetegnet ved en erhvervs-
struktur, hvor fødevareerhvervet samt bygge og 
anlæg er dominerende brancher. Disse erhvervs-
mæssige styrkepositioner i kommunen, kan der med 
fordel bygges videre på i Erhvervsudviklingsstrate-
gien. Der kan ligeledes bygges videre på de særlige 
kompetencer og potentialer, der er skabt inden for 
erhverv med tilknytning til det maritime område og 
inden for turismeerhvervet.

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition at arbejde for et solidt 
netværk med de relevante aktører inden for er-
hvervsområdet. Vi skal i fællesskab tegne Hjørring 
Kommune som et sted med en markant og dynamisk 
erhvervsprofil. Byrådet vil arbejde for, at der bliver 
formuleret en innovativ erhvervsudviklingsstrategi, 
der indeholder de nævnte styrkepositioner inden for 
fødevareerhvervet, bygge og anlæg, det maritime 
område og turismen.

I forbindelse med erhvervsudviklingsstrategien vil 
der blive gennemført analyser af erhvervsstrukturen 
i kommunen for at sikre et kvalificeret grundlag for 
at videreudvikle eksisterende styrkepositioner og 
udviklingspotentialer. Her kan transportområdet 
nævnes som et område, hvor udviklingspotentialet 
skal vurderes. Resultaterne af analyserne vil blive 
brugt til at formulere og prioritere de tiltag, der skal 
bære den fremtidige erhvervsudviklingsstrategi.

Udover prioriteringen af erhvervsudviklingsstrate-
gien er det vigtigt for Byrådet, at der skal være gode 
rammebetingelser for erhvervslivet i form af en god 
tilgængelighed gennem udbygget infrastruktur 
og attraktive erhvervsarealer. Forholdene omkring 
kommunens infrastruktur og arealudlæg vil indgå 
som en naturlig og vigtig del af arbejdet med den 
kommende kommuneplan.

Den attraktive og bæredygtige kommune skabes ved 
at fokusere på åbenhed og lydhørhed i dialog om den 
nye Hjørring Kommune. Derfor vil Byrådet inddrage 
relevante parter til dialog og samarbejde, når nye 
strategier, projekter og tiltag skal undersøges og føres 
ud i livet.

Med forslaget til Planstrategi 2007 kommer Byrådet 
med sit udspil til, hvordan vi kan komme nærmere den 
attraktive og bæredygtige kommune. Men det er også 
et udspil, der skal diskuteres. Kommunen skaber ikke 
nyt alene – kun gennem et samspil mellem kommune 
og borgere, erhvervsliv og institutioner kommer vi 
videre. Vi vil derfor opfordre til, at I aktivt tager del i 
debatten om skabelsen af den attraktive og bæredyg-
tige kommune.

Vi glæder os til samarbejdet i Hjørring Kommune og til 
at vi sammen skal udvikle vores kommune til at være 
attraktiv at bo, leve og arbejde i.

Rigtig god læselyst 
Vi ses til debat ude i kommunen!

Finn Olesen
Borgmester

Hjørring

             VUR
 Nabokommuner

         Danmark/
Region Nordjylland

       Norden/Skandinavien

Verden/EU

Byrådets ambition
Byrådets ambition er, at Hjørring Kommune skal skabe 
respekt om sig selv - vi skal deltage aktivt i det om-
kringliggende samfund. Hjørring Kommune skal være 
kendt som en professionel og aktiv samarbejdspartner, 
der gennem samarbejdsaftaler og netværk indgår i den 
lokale, regionale, nationale og internationale udvikling.

Gennem samarbejdsaftaler på kommunalt niveau, mel-
lem virksomheder og mellem uddannelsesinstitutioner 
vil vi arbejde for, at det globale perspektiv kan med-
virke til at styrke og berige den lokale udvikling. Vi tror 
på, at udveksling af mennesker og ideer, sammen med 
brug af stipendier, kan forbinde den lokale udvikling 
med viden fra hele verden. Pulsen fra verden skal være 
med til at sætte Hjørring Kommune på landkortet.

Byrådets strategi
For at opfylde ambitionen vil Byrådet igangsætte 
udarbejdelsen af en international strategi, der blandt 
andet skal fokusere på, hvordan Hirtshals’ placering 
som forpost til Nordatlanten kan bruges som en aktiv 
ressource for kommunen. 

Byrådet vil stille ressourcer til rådighed for udvik-
lingsinitiativer i form af blandt andet tværkommunale 
samarbejder om landdistriktsudvikling, udvikling af 
fiskeri og akvakultur og bakke op om kommunens 
deltagelse i EU-projekter og opretholdelsen af Nord-
Danmarks EU-kontor.

Udvikling i Hjørring Kommune sker ikke isoleret. 
Det er nødvendigt og vigtigt, at vi samarbejder lokalt, 
regionalt og også internationalt. Det er vejen til at 
styrke udviklingen i kommunen.

Samarbejdet med vores nabokommuner har betydning 
for udviklingen i de nære omgivelser i Hjørring Kom-
mune – en ændring i erhvervsstruktur eller uddannel-
sesniveau vil sjældent kun berøre Hjørring Kommune, 
men ofte berøre hele Vendsyssel. 

Vores samspil med verden omkring os

Den attraktive og bæredygtige 
Hjørring Kommune
Velkommen i den nye samlede Hjørring Kommune! 
Der ligger store, spændende opgaver foran os, som vi vil gå samlet 
i møde - Byråd såvel som borgere.
Det er Byrådets ambition at skabe en attraktiv og bæredygtig 
kommune, der rummer gode muligheder for bosætning, erhvervs-
udvikling og turisme i hele kommunen. Her er planstrategien det 
overordnede omdrejningspunkt.

Planstrategien bruger det fundament af styrker og ud-
fordringer, der kendetegner Hjørring Kommune i dag. 
På den baggrund udstikkes de overordnede udviklings-
linier og strategier for årene, der kommer.

En væsentlig udfordring i de kommende år er, at der 
frem til 2014 bliver markant flere indbyggere i alders-
gruppen 60-80 årige. I samme periode falder antallet af 
børn, så der bliver knap 1100 færre elever i kommunens 
27 skoler og ca. 11% færre børn i institutioner og dag-
pleje. Det er afgørende, at den udvikling tages alvorligt 
og imødekommes. Det er en udvikling, vi gerne vil 
vende, og derfor arbejder vi i Planstrategien ud fra 
følgende spørgsmål: ”Hvordan kan vi skabe tilbud og 
muligheder, der kan forbedre livskvaliteten og skabe 
rammer for et dynamisk og kreativt samfund?” Både for 
os, der bor her, dem, vi gerne vil tiltrække som bosæt-
tere – og for de turister, der vælger Hjørring Kommune 
som det fristed, hvor de finder fornyet energi. 

Sundhed, uddannelse og kultur er de overordnede 
temaer i planstrategiarbejdet, som Byrådet mener, 
kan bidrage til den attraktive og bæredygtige kom-
mune. Sundhed er centralt, fordi det berører os alle og 
er afgørende for livskvaliteten. Uddannelse er kernen 
i arbejdet for at skabe en kommune, hvor innovation, 
kreativitet og bæredygtighed kommer til udtryk. Kultur 
er krydderiet, der gennem oplevelser gør hverdagen 
spændende og skaber forbindelser mellem mennesker.
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Hjørring Kommune og stjernebysymbolet

Den ideelle kommune
Det er interessant, hvordan vores nye kom-
mune skal se ud. Byrådet fremlægger her et 
forslag til, hvordan bymønster og bystruktur i 
Hjørring Kommune skal udvikles i årene frem. 
Strukturen i kommunen består af byer, lands-
byer og det landskab, der forbinder dem. Det 
er en stor styrke for kommunen, at de seks 
største byer geografisk er fordelt over hele 
kommunen som et bredt grundlag for varieret 
bosætning og erhvervsudvikling. 

På den baggrund præsenteres Stjernebyen som det 
nye bymønster, der i de kommende år skal være med til 
at skabe liv i hele kommunen. Bymønstret er et bud på, 
hvordan vi kan skabe et både bæredygtigt og driv-
kraftigt omdrejningspunkt for udviklingen i alle dele 
af kommunen. Med udgangspunkt i kommunens seks 
største byer kan vi skabe en udvikling, der også gavner 
og skaber udvikling i de mindre byer og de store dele 
af kommunen, der er egentlige landdistrikter.

Stjernebyen er kendetegnet ved, at der bliver bygget 
videre på den eksisterende fysiske infrastruktur med 
jernbane og hovedveje, der forbinder de seks største 
byer med motorvejen som en central livsnerve for ud-
vikling af potentialer inden for bosætning og erhverv.

Byrådet ønsker med prioriteringen af et stjerneformet 
bynetværk, der er bosted for ca. 40.000 indbyggere, 
at markere vigtigheden af at bygge videre på eksiste-

rende gode forbindelser – fysisk såvel som symbolsk 
mellem personer og foreninger. Hjørring er det natur-
lige midtpunkt for det samspil, der skal være mellem 
byer, aktiviteter og netværk for at skabe udvikling i hele 
det stjerneformede bynetværk, der favner både land-
distrikter og byer. 

Kommunen har med dette bynetværk et bæredygtigt 
og solidt fundament, som ikke kræver store investe-
ringer i anlæg af overordnede veje eller en helt ny 
infrastruktur for at binde kommunen sammen. Ved at 
bygge videre på Bystjernen kan vi fokusere på at skabe 
liv, dynamik og kreativitet.

Hjørring Kommunes 
bymønster
Det overordnede bymønster i kommunen be-
står af kommunens seks største byer fordelt på 
hovedbyer og områdebyer, og dertil kommer 
lokalbyerne.

HOVEDBYER
Hjørring og Hirtshals

OMRÅDEBYER
Sindal, Vrå, Tårs og Løkken

LOKALBYER
Bindslev indtager med sine ca. 1.100 indbyggere en 
særlig rolle med sine købstadslignende træk og basis 
for turisthandel. Byen ligger som de øvrige lokale 
byer i byzone og har basale servicetilbud i varierende 
omfang.

De tre bytyper er i hovedtræk karakteriseret på føl-
gende måde:

Hovedbyerne har typisk mange offentlige servicetil-
bud indenfor pleje, pasning, uddannelse med mere og 
specialiserede tilbud indenfor handel og erhverv, samt 
flere forskellige former for boligbyggeri fra parcelhus-
områder til etagebyggeri. De specialiserede tilbud i 
byerne forsyner og bruges i et opland, der svarer til 
hele kommunen.

Områdebyerne er kendetegnet ved at være levende 
bysamfund med nogen erhvervsaktivitet, dagligdags 
tilbud indenfor handel og offentlig service med blandt 
andet borgerservicecentre og skoler med overbygning. 
Tilbudene i områdebyerne henvender sig typisk til 
indbyggerne i et afgrænset nærområde.

Se beskrivelse af lokalbyerne på side 6.

Udfordringen
Et bymønster med seks byer er ikke kun en styrke, men 
også en stor udfordring. Det vil i de kommende år være 
vigtigt at prioritere indsatsen og investeringerne for 
at skabe spændende, tillokkende byer, der indbyder 
til bosætning og besøg. Med forslaget til bymønster, 
har Byrådet taget udfordringen op og kommer med et 
bud på, hvordan vi i Hjørring Kommune kan prioritere 
indsatsen for udvikling i vores byer i årene fremover.  Vi 
vil arbejde for et bæredygtigt samspil mellem byerne i 
Bystjernen, hvor drivkraften samles i Hjørring og sup-
pleres af de øvrige byer, hvor der også fremadrettet 
skal være faciliteter og udvikling.

Stjernebyen

Hjørring Kommune har en veludbyg-
get infrastruktur med bl.a. motorvej, 
jernbane samt havn, og kun få større 
infrastrukturprojekter skal gennemføres 
de kommende år.

En varm sommerdag på Nørkjærs Plads.

Hjørring Kommune, areal: 923 km2

By og Land 

Befolkningstal 2007 
(pr. 31.12.2006) 

Befolkning i % 
(afrundet) 

Hovedbyer 
Hirtshals by 6.409 10 % 
Hjørring by 24.732 37 % 
I alt 31.141 47 % 
Områdebyer 
Sindal by 2.880 4 % 
Vrå by 2.378 4 % 
Tårs by 1.937 3 % 
Løkken by 1.525 2 % 
I alt 8.720 13 % 
Lokalbyer, landsbyer og landområder 
I alt 27.258 41 % 
Total 67.119 101 % 
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Det kreative og tillokkende byliv
Attraktive byer vokser ikke frem af sig selv. De skabes af de mennesker, der bor 
og færdes i byerne i et komplekst og dynamisk samspil af liv og aktiviteter om-
kranset og forbundet af bygninger, pladser og veje.

I de kommende år vil vi derfor satse på at udvikle de centrale byområder i ho-
vedbyerne for at tiltrække nye borgere og skabe gode rammer for os, der bor i 
kommunen. 
Gågaderne skal indbyde til en slentretur, hvor en alsidig sammensætning af 
specialforretninger og caféer krydret med flot bykunst får borgere og turister til 
at stoppe op og suge byens liv til sig. Bagefter udbygges oplevelsen af byen med 
afslapning i byernes grønne områder, i teatret eller til en god koncert. 

Byrådets strategi
For at underbygge det fremtidige bymønster vil Byrå-
det igangsætte to overordnede strategier, der har til 
formål at videreudvikle henholdsvis kommunens byer 
og landdistrikterne.

Den første strategi er udarbejdelse af et bykatalog med 
fokus på de seks største byer. Bykataloget skal inde-
holde en beskrivelse af hver enkelt by med udviklings-
potentialer og den særlige profil, der skal bære udvik-
lingen i byen i de kommende år. Bykataloget vil også 
indeholde et byrumsprogram, der med udgangspunkt 
i byernes størrelse fokuserer på at planlægge investe-
ringer, der forskønner og udformer attraktive bymid-
ter. Byrumsprogrammet vil være todelt: I Hjørring og 
Hirtshals fokuseres på at skabe bymidter, der opfordrer 
til byliv med handel og aktiviteter på pladser og torve, 
mens der i de øvrige byer vil blive fokuseret på enkelte 
anlæg eller lokaliteter, der via forskønnelse kan løfte 
hele byen.

Den anden strategi kommer til udtryk gennem udar-
bejdelse af en landdistriktspolitik, der fokuserer på livet 
i kommunens landdistrikter, der også omfatter lokal-
byer og landsbyer. Formålet med landdistriktspolitik-
ken er at få fastlagt de rammer og samarbejder, der skal 
give mulighed for udvikling og fortsat liv i landdistrik-
terne. På sigt kan landdistriktspolitikken suppleres med 
helhedsplaner for lokalbyer og landsbyer.

Hjørring og Hirtshals
Kommunens to største byer spiller begge en særlig 
rolle i kommunens fremtidige udvikling. Byerne har to 
forskellige profiler og to forskellige funktioner. Samlet 
har begge byer et alsidigt udbud af dagligvarer og 
detailhandel samt et varieret tilbud inden for bosæt-
ning og erhvervsudvikling. Hjørring rummer derudover 
særlige tilbud inden for uddannelse og kulturliv, mens 
Hirtshals har en særlig rolle som transportknudepunkt 
og forbindelsesled til omverdenen.

For begge byer er det ambitionen, at det pulserende liv 
skal understøttes. Der skal fokuseres på den drivkraft, 
byernes størrelse giver. Ambitionen er også, at Hjør-
ring og Hirtshals skal udbygges, når det gælder den 
specialiserede erhvervsudvikling. Byerne skal rumme 
forskellighed; eksperimenterende og nyskabende byg-
geri kan med fordel placeres her, hvor alsidigheden kan 
øge byernes attraktivitet.

Byen skal være tiltrækkende, have puls og give os mange forskellige oplevelser og indtryk.

Områdebyerne
Sindal, Vrå, Løkken og Tårs udgør sammen med Hjør-
ring og Hirtshals kommunens fremtidige, overordnede 
bymønster. Tilsammen udgør de seks byer stjernebil-
ledet i den nye kommunes struktur.

Det er Byrådets ambition, at forbindelserne - både 
fysisk og gennem samarbejde og netværk - mellem 
byerne skal styrkes. De kan som en enhed være med til 
at gøre Hjørring Kommune synlig på landkortet, som 
et attraktivt sted for bosætning og erhvervsudvikling. 

Byrådet vil, at den fremtidige udvikling i område-
byerne skal målrettes gennem udarbejdelse af et 
bykatalog, der præciserer og videreudvikler de enkelte 
byers styrker og særkender: På den måde grundlæg-
ges en strategi for udvikling af områdebyerne, hvor 
der skal være arealer til bosætning, erhvervsudvikling 
og forskønnelse af centrale områder i byerne. I områ-
debyerne vil vi ligeledes arbejde for at opretholde et 
basalt serviceniveau, som grundlag for livet i et trygt 
og levende nærmiljø.
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På grænsen mellem by og land
Lokalbyer, landsbyer og kystbyer

Levende lokalbyer og 
landdistrikter
Hjørring Kommune har en række velfungerende lokal-
byer og landsbyer, ligesom store dele af kommunen 
er landdistrikter, hvor erhverv - specielt jordbrugser-
hvervet - og boliger traditionelt og gennem årene har 
eksisteret side om side. 

Lokalbyerne er typisk kendetegnet ved at have basale 
og lokale offentlige servicetilbud i form af pasningstil-
bud og flere steder også skole uden overbygning og 
ældrecenter. Lokalbyerne er desuden kendetegnet ved 
at der i mange lokalbyer er forsyning med dagligvarer 
og mindre håndværksvirksomheder.

Udfordringen er nu at udvikle tilbudene i landdistrik-
terne, så de fortsat kan eksistere som en indbydende 
mulighed, når der skal vælges bolig, og når mindre 
virksomheder skal etableres.

Byrådets ambition
Byrådet vil arbejde for, at lokalbyerne med deres plads 
i bymønstret skal indgå i arbejdet for at sikre Hjørring 
Kommune som en attraktiv bosætningskommune med 
et varieret udbud af boligformer. Byrådet er bevidst 
om, at valg af det sted, man vil bo, ikke kun er forbun-
det med den flotte beliggenhed, der er en mulighed 
i mange af lokalbyerne – serviceniveauet har også en 
vigtig betydning.

Livet i landdistrikterne  giver mulighed for et 
aktivt friluftsliv, men også for at ”hive stikket 
ud” og nyde naturen og stilheden efter en 
travl arbejdsdag. Foto: TAD.
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Kortet viser det nuværende bymønster i kommunen, som det er fastlagt i Regionplan’05. Bymønstret bliver bearbejdet i den nye kommuneplan, hvor eksempelvis Hundelev og Vrensted kan udpeges til lokalbyer.
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Kystbyerne
Lokalbyer og landdistrikter har medspil fra 
kyststrækningen, der varierer i sin form fra de 
forholdsvis blide badestrande ved Løkken og 
Tversted til de mere barske og udfordrende 
kystområder ved Lønstrup og Hirtshals. 
De stærkt profilerede kystbyer rummer hver 
deres styrker i forhold til fortsat udvikling af 
kommunens turistprofil. 

Byrådets ambition
For kystbyerne Løkken, Lønstrup og Tversted er det By-
rådets ambition at imødekomme den specielle udfor-
dring med at finde en balance mellem fortsat udvikling 
af turisterhvervet og et attraktivt og levedygtigt miljø 
for helårsbeboerne: I én by kan det være rigtigt, at der 
ikke skal være pligt til helårsbeboelse, mens det i en 
anden by netop er afgørende at opretholde krav om 
helårsbeboelsen. 

Fra Byrådets side tror vi på, at den rigtige strategi er 
at gennemføre helhedsplanlægning for kystbyerne. 
Fokus er at finde lige den profil og den balance, der 
passer bedst til den enkelte by. Helhedsplanlægning 
skal være det strategiske og konkrete værktøj, der 
forbinder kulturarv, natur og landskab med det daglige 
liv i kystbyerne. Det skal være en holdbar ramme for de 
kommende års udvikling.  Profiler for kystbyerne skitse-
res nedenfor med de særkender, der vil være udgangs-
punktet i helhedsplanlægningen.

Lønstrup
Har de flotte rammer med sin beliggenhed på kanten 
og et rigt kunstliv. 

Løkken
Oplevelser for alle aldre. Byen, hvor der er liv året 
rundt, selv om 30% af husene er helårshuse uden 
helårsanvendelse. 

Tversted
Fred, ro og natur.

Byrådets strategi
Byerne i kommunen er uanset deres størrelse et 
væsentligt element i arbejdet for at opfylde Byrådets 
ambition om, at Hjørring Kommune skal være kende-
tegnet ved et varieret boligtilbud. I lokalbyerne skal 
ambitionen opfyldes ved, at der skal være byggegrun-
de til enfamiliehuse. Desuden kan der i nogle lokalbyer 
med fordel planlægges jordbrugsparceller som en 
boligform, der forbinder de mindre byer og livet i de 
egentlige landdistrikter.

Boligtilbudene gør det ikke alene. Byrådets ambition 
med lokalbyerne er derfor, at der skal arbejdes målret-
tet for at nytænke servicetilbud, hvor det ikke er muligt 
at opretholde det eksisterende serviceniveau. 

Der skal arbejdes for, at en ændring, i form af flytning af 
institutioner eller lignende, ikke står alene, men følges 
op af tiltag, der kan modvirke udhuling af serviceni-
veauet i lokalbyerne. Som et eksempel på et tiltag vil 
Byrådet arbejde for udbredelse af fibernet i kommu-
nen, fordi mange lokalsamfund fortsat ikke har adgang 
til internettet og bredbånd og de muligheder det kan 
give for fremtidig bosætning og erhvervsudvikling 
udenfor byerne.

Samarbejdet mellem kommune og borgere i lokalbyer 
og landdistrikter vil blive fremmet ved, at kommunen 
understøtter landsbyråd og det nye landsbyforum. På 
den måde vil Byrådet bane vej for projekter, der kan 
gavne både lokalbyer og landdistrikterne.

Der skal derudover afsættes økonomi og udvikles 
lokale metoder til at afhjælpe problemer med forfaldne 
bygninger, der fylder meget i nogle landsbyer. Der læg-
ges op til dialog mellem kommune og borgere for at 
finde holdbare løsninger, der kan modvirke forfald og 
sikre levedygtige landsbyer.

På stranden ved Løkken skabes der en særlig stemning med de lange rækker af hvide badehuse og udsigten til Rubjerg Knude i baggrunden.

Hirtshals Fyr, som hører til gruppen af hvide  fyr langs den jyske vestkyst, 
er et smukt bygningsværk og stemningsskabende  vartegn for området.

En stille oktoberdag i Tversted, hvor roen har lagt sig efter sommerens 
liv og aktiviteter.

De lokale mødes, får en snak og nyder 
stemningen og den friske havluft. 

Foto: TAD.
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Spændende byrum, liv og kreativitet i Stjernebyerne

Byliv

Figuren viser, hvordan indbyggertallet i kommunen kan udvikle sig, hvis der ikke sættes initiativer i gang for at 
fastholde og tiltrække indbyggere.

Prognose for befolkningsudviklingen i Hjørring Kommune

Arbejdet med forbedring af rammerne for et spændende byliv er igangsat 
flere steder i kommunens byer. Det er vigtigt, at indsatsen fortsættes og prio-
riteres, fordi det er gennem udvikling af vores byer, vi skal skabe dynamik i 
udviklingen af hele kommunen. 
Med satsningen på et dynamisk og levende byliv med gode byrum er det 
målet at skabe indbydende rammer for masser af aktiviteter, cafémiljøer, 
legende børn og rum til at iagttage og flyde med – alt sammen med det 
overordnede formål at fremme grundlaget for Hjørring Kommune som en 
attraktiv bosætningskommune. 
Et spændende, levende byliv, tæt på det sted vi bor, skal skabe de nære, men 
også inspirerende og kreative rammer, der kan tiltrække nye indbyggere.

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition at skabe en kommune, der 
er attraktiv for bosætning, erhverv og turisme. Ambi-
tionen er, at der som supplement til kyststrækningens 
tiltrækningskraft skal arbejdes for at forbedre de tilbud, 
der er i kommunens byer. Her spiller Hjørring en særlig 
rolle, fordi der med udgangspunkt i byens størrelse er 
mulighed for at skabe et byliv med tilbud, der gør om-
rådet tiltrækkende at opholde sig i, uanset om det er 
som fastboende eller turist. At udvikle bylivet er derfor 
også afgørende i forhold til strategien om, at Byrådet 
ønsker at vende befolkningsudviklingen.

Byrådets strategi 
For at skabe gode rammer for bosætning og helårs-
turisme vil byrådet igangsætte et nyt projekt, der skal 
forbedre de centrale pladser og torve i kommunens ho-
ved- og områdebyer og i kystbyerne. Målet er at gøre 
de offentlige uderum til attraktive områder for ophold, 
leg og bevægelse. 

Byrådet vil derfor lave en kortlægning af de kommu-
nalt ejede grønne områder, torve og pladser for over 
en årrække at gennemføre en prioriteret indsats med 
renovering og forskønnelse.

Konkret foreslås det, at der skal udskrives en arkitekt-
konkurrence om udarbejdelse af et byrumsprogram for, 
hvordan udvalgte, centrale byrum i de seks største byer 
og kystbyerne kan forskønnes og forbedres. Indret-
ningen af pladserne skal først og fremmest indbyde til 
ophold og aktivitet, men skal også være en æstetisk og 
kunstnerisk oplevelse.

I byrumsprogrammet skal det desuden indgå, at én 
eller to pladser i eksempelvis Hjørring og Løkken skal 
indrettes med særligt blik for bevægelse og fysisk 
udfoldelse. På den måde gennemføres en alternativ 
indsats for sundhedsfremme gennem bevægelse.

Detalje fra udsmykningen på Nørkjærs Plads, som er 
udført af  billedhugger Bjørn Nørgaard.

Befolkningsprognose 2007-2014
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Samlingssteder i byrummet 

Teater
Hjørring Kommune har et godt og varieret teaterliv, der 
spænder fra det velorganiserede og professionelle i 
form af Hjørring Teater og det højt profilerede Vendsys-
sel Teater, der har egne lokaler og produktion, til det 
sprudlende underlag af entusiastiske amatørforeninger.

Idrætslivet i Hjørring Kommune
Breddeidrætten er godt repræsenteret i kom-
munen, og det har stor betydning for livet i 
de lokale samfund, at en idrætshal eller en 
sportsplads kan danne ramme om arrange-
menter og være byens uformelle mødested.

Breddeidrætten suppleres af store arrangementer som 
DANA CUP og markante klubber som:

Fodbold: Fortuna Hjørring, FC Hjørring 
Håndbold: Team Sindal-Tårs
Badminton: Vendsyssel Elite Badminton
Svømning: S68

Byrådets ambition
I Byrådet vil vi medvirke til at skabe stjerner inden 
for de områder, hvor vi står stærkt. Vi vil støtte op 
om tiltag i relation til talentudvikling og vækstlag af 
idrætslivet i kommunen. Vi vil samtidig gøde jorden for 
breddeidrætten ved at samarbejde med de frivillige 
ildsjæle, der er vigtige for foreningslivet – og for kom-
munens arbejde for at fremme en kultur for sundhed. 

Byrådets strategi
Byrådet vil arbejde for, at der etableres et markant 
vartegn med fortsat udbygning af Hjørring Park Vendia 
som et sammenhængende idræts- og aktivitetsområde 
til gavn for både idrætsforeninger og idrætsudøvere 
uden tilknytning til foreningslivet.  

Udbygningen af Hjørring Park Vendia skal prioriteres i 
de kommende år med en konkret plan og økonomiske 
midler til at realisere visionen for området - muligvis 
er der om 10 år også faciliteter for eliten, stadion og 
konferencefaciliteter?

Hjørring Park Vendia skal ikke stå alene, men følges 
op af vedligeholdelse og eventuelt udbygning af de 
decentrale faciliteter for foreningslivet i områdebyerne 
og til dels lokalbyerne.

Byrådets ambition
Teaterlivet er en af kommunens styrker og det er Byrå-
dets ambition, at den kreative scenekunst skal videre-
udvikles, så vi om 10 år har et alsidigt og eksperimente-
rende teaterliv, hvor de etablerede kunstnere kan hente 
inspiration i de unges og uopdagede talenters leg med 
rollespil og involverende teater.

Byrådets strategi
Det eksperimenterende teater kan være en del af akti-
viteterne i et nyt multihus i bymidten. Byrådet vil også 
arbejde for, at der kan opbygges et netværk blandt 
teaterfolk, frivillige og erhvervsliv til at udvikle og un-
derstøtte drama og teaterliv over hele kommunen. 

Byrådet vil ligeledes bakke op om initiativer, der kan 
bringe forestillinger rundt i kommunen til nye, alter-
native steder og omgivelser i den storslåede natur,  i 
en industribygning eller på de offentligt tilgængelige, 
kommunale arbejdspladser.

Hjørring Sommerspil  i Kilden tiltrækker hvert år et begejstret publikum. 

Kulturlivet 
Hjørring Kommune er kendetegnet ved et stærkt 
kulturliv og et alsidigt foreningsliv. Kulturlivet fylder 
meget - gennem kunst og musik, teater og idræt er der 
muligheder for oplevelser og udfoldelser. Det er de 
aktiviteter, der er afgørende for skabelsen af den nye 
kommune, fordi kulturlivet er med til at skabe gode 
rammebetingelser for erhvervsudvikling og bosætning.

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition at styrke kultur- og forenings-
livet gennem samarbejde og aktiv inddragelse af de 
frivillige: Det er afgørende for en fortsat udvikling af de 
kulturelle tilbud i kommunen.

Samarbejdet mellem kommune og kulturliv skal 
munde ud i aktiviteter til glæde og gavn for borgere og 
medvirke til at gøre Hjørring Kommune synlig på land-
kortet. Derfor er det også Byrådets ambition at priorite-
re vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer 
for kulturlivet. Vi skal have en varieret sammensætning 
af faciliteter og samlingssteder.

Byrådets strategi
For Byrådet er det vigtigt, at udviklingen af kultur- og 
foreningslivet sker i samarbejde med lokale og natio-
nale foreninger og organisationer, der kan være med til 
at sikre et netværk af tilbud fordelt over hele kommu-
nen. Rammen for kreativ udfoldelse skal være der, hvor 
behovet er, så helheden danner et kulturliv i særklasse.

Unge er med deres energi og kreativitet vigtige medspillere i kulturlivet.

Kulturlivet i Hjørring Kommune byder på en bred vifte af oplevelser, som 
her koncert på Vendsyssel  Kunstmuseum.

Fællesskabet og de sports-
lige oplevelser trækker  
mange børn og unge til de 
lokale idrætsklubber.



Hjørring Kommune10

Byrådets strategi for kunst og musik
Hjørring Kommune vil arbejde for at få en af landets 
bedste musiske skoler med gode undervisningstil-
bud, varierede rammer og kvalificerede lærere, der 
kan skabe et kreativt fundament med tilbud inden for 
musik og billedkunst. Vi vil arbejde for en musisk skole 
med en decentral struktur, så alle børn får mulighed for 
at deltage – og supplere med en samlet overbygning, 
der kan udfordre, stimulere og videreudvikle talenter 
i Hjørring by. Vi vil bruge regionale og internationale 
erfaringer til at udvikle initiativer, der kan forbinde 
uddannelse med kunst og musik. Det kan medvirke til 
at skabe tiltrækkende uddannelsesmiljøer og kreative 
bymiljøer, som er vigtige elementer i arbejdet for at 
vende befolkningsudviklingen i kommunen. 

Hjørring Kommune vil gå forrest, når der skabes 
netværk med ildsjæle, musikere og erhvervsliv for at 
udvikle musiklivet i kommunen. Samtidig vil vi arbejde 
for, at der skabes gode rammer for aktiviteterne i form 
af decentrale øvelokaler og måske en unik koncertsal 
med konstruktion og materialer, der sikrer god akustik 
for rytmisk musik såvel som kammermusik.

Uddannelses- og bymiljøer er også centrale i det 
strategiske arbejde for at fremme den udøvende kunst. 
Kommunen vil samarbejde med udøvende kunstnere 
om at skabe gode rammer og øge synligheden af kunst 
i kommunen gennem udstillinger og aktiviteter - vi 
kan videreudvikle ideer, som kunstsommerskole for 
børn på museerne, levende kunstudstillinger i kystby-
erne om sommeren og samarbejde med anerkendte 
kunstnere om at øge synligheden for både kunstnere 
og kommune.

Som en del af det unge miljø foreslås det, at kommu-
nen indbyder til et åbent ideforum, hvor der arbejdes 
med, hvordan vi kan etablere et multihus; en ”udfoldel-
sesfabrik”, der kan være kraftcenter for fysisk og kreativ 
udfoldelse midt i byen. Målgruppen er de unge og de 
studerende, som også skal være samarbejdspartnere, 
når ideen skal videreudvikles. Huset skal danne ramme 
om eksperimenterende, kreativ udfoldelse inden for 
eksempelvis billedkunst, grafisk design og musik – det 
skal være et levende opholdssted med plads til kreativi-
tet og afslapning.

De to store granitskulpturer som markerer overgangen fra 
Jernbanegade til Banegården er udført af billedhugger 
Claus Ørntoft.

Der er et rigt kunstliv i kommunen og en mangeårig 
tradition for god kunst i bybilledet. De mange lokale 
gallerier og kunsthåndværkere er et stort potentiale 
for området og tiltrækker både turister og lokale.

Musik og kunst i Hjørring Kommune

Musik
Hjørring Kommune har et aktivt og rigt musikliv, der i 
høj grad er præget af et stort lokalt engagement. Det 
kommer til udtryk i mange lokale musikforeninger, kor, 
orkestre og ensembler.

Kommunens musikliv er alsidigt og aktiviteterne hos 
udøvere i musikskolen er af høj kvalitet. Også i det 
organiserede musikliv er der markante spydspidser 
repræsenteret ved blandt andet Nordjysk Pigekor, 
Vendsyssel Festival og Bindslev Harmonikatræf og i 
form af koncerttilbud fra Jazzy Days i Tversted og på 
Sysseltinget i Hjørring. 

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition, at Hjørring Kommune skal 
være kendt som en kommune, der satser på mu-
sik af høj kvalitet både for bredden og eliten. Vi vil 
arbejde for, at Hjørring Kommune skal kunne til-
byde enestående musikoplevelser på både klub- og 
koncertsalsniveau.

Kunst
Kunstlivet i kommunen er meget varieret med aktive 
og profilerede lokale kunstnere og kunsthåndværkere, 
der gennem deres værker er med til at sætte Vendsys-
sel på landkortet. Kommunen rummer også mange 
små gallerier, keramiske værksteder og glaspusterier, 
der danner en mosaik af kunst med fremtrædende 
felter i form af Vendsyssel Kunstmuseum, J.F. Willumsen 
samling, Det grafiske Værksted og Kunstbygningen i 
Vrå. Disse suppleres af tilbagevendende lokale udstil-
linger fordelt over hele kommunen og af en mangfol-
dighed af private kunstcirkler.

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition, at kommunen skal tiltrække 
udøvende kunstnere, gallerier og kunsthandlere, fordi 
vi vil være på forkant med det spændende og eksperi-
menterende i både skabelsen og formidlingen af kunst 
og kunsthåndværk. Kommunen skal være kendt for en 
fælles bevidsthed og identitet om kunst og dens værdi 
– hvor den musiske skole, kunst, arkitektur, design og 
kulturarv er væsentlige elementer.

Den Musiske Skole og dens tilbud skal være for alle børn og unge.
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Gode rammer for et sundt liv

Vi vil i Hjørring Kommune have en markant 
sundhedsprofil, og derfor er arbejdet med 
sundhedspolitikken allerede sat i gang.
Region Nordjylland er i gang med at udarbejde 
en konkret sundhedsprofil med specifikke tal 
for sundhedstilstanden i Hjørring Kommune. 
Sundhedsprofilen vil Byrådet blandt andet 
bruge til at sikre en kvalificeret prioritering af 
kommunens sundhedspolitik.

Vi har et godt fundament at bygge videre på: Hjørring 
Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget Center for 
Sunde Arbejdspladser fra Nordjyllands Amt. Byrådet 
vurderer, at centret, sammen med Sund By Butikkerne, 
kan være en kompetent samarbejdspartner for arbejds-
pladserne i kommunen, når der fokuseres på livsstils-
sygdomme og udviklingen af et godt arbejdsmiljø. 
Byrådet forventer, at centret kan være medvirkende til, 
at den generelle sundhedstilstand på arbejdspladserne 
i kommunen højnes. 

Både Center for Sunde Arbejdspladser og Sund By 
Butikkerne er gode decentrale tilbud til borgerne, der 
tager udgangspunkt i sundhedsfaglige spørgsmål og 
problemer, den enkelte borger står med. Det er en 
styrke, vi i Hjørring Kommune vil fastholde. 

Byrådets ambition
Byrådets ambition er, at der med tiden skal skabes en 
kultur for sundhed i kommunen. 

Byrådets strategi
Hjørring Kommune vil også fremover arbejde for at 
give god information om en sund livsstil og decentrale 
tilbud om rådgivning til borgere og virksomheder. Vi 
vil møde borgerne der, hvor de er, og arbejde for at 
indtænke sundhed i det daglige liv i skoler, institutioner 
og på ældrecentre, hvor kommunen i sine tilbud selv 
kan gøre en forskel.

Som supplement til sundhedspolitikken vil Byrådet 
tænke sundhed ind i kommunens egne prioriteringer. 
Sundhed vil blive fremmet i den fysiske planlægning, 
hvor der ved planlægning for og udlæg af nye bolig-
områder skal reserveres midler til anlæg af grønne 
områder, der indbyder til bevægelse og fysisk udfol-
delse. Der skal etableres stier og cykelstier, og der skal 
løbende arbejdes med forbedring af trafiksikkerheden. 
Kulturen for sundhed skal indgå i den kommende stra-
tegi for lokal Agenda 21, der udarbejdes som en ind-
dragelsespolitik. Det centrale vil være at sikre bæredyg-
tighed i kommunens arbejde med miljø, nærdemokrati 
og de sociale forhold.

Muligheden for samvær og fysisk udfoldelse er væsentlige elementer i et 
godt  og sundt liv for alle aldersgrupper.

Hjørring Kommune rummer en smuk og meget varieret natur, som indbyder til friluftsliv med vandre- og cykelture.
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Natur, landskab og kulturarv - turisme og oplevelsesrute

Kulturarven
Samspillet mellem landskaberne og grænsen mellem 
by og land er noget helt specielt i Hjørring Kommune, 
fordi vores landskab er så fantastisk varieret. Her er 
dybe skove med ro, åbne vidder med stort udsyn, en 
omskiftelig kyststrækning og et levende Vesterhav, der 
både kan være fredfyldt og skumsprøjtende. 

Det åbne og varierede landskab i Hjørring Kommune 
er én af hovedattraktionerne, når der udefra ses på 
kommunen.  Kulturarven - de karakterfulde, ældre 
bygningsanlæg og fortidsminder - former i stor grad 
vores opfattelse af landskabet. Tænk for eksempel på, 
hvordan Børglum Kloster er med til at iscenesætte hele 
landskabet i en stor del af kommunens sydvestlige del. 
Kulturarven er én af kommunens store styrker, også for 
flere af byerne. For eksempel kan stationsbygninger 
fra for længst nedlagte baner give en lille by et løft i 
identitet, ligesom Hjørrings gamle klædefabrik nu giver 
Vendsyssel Kunstmuseum en helt særegen atmosfære. 

Hjørring Kommune er sammen med Hvidovre, Aalborg 
og Haderslev udpeget til i særlig grad at udvikle kultur-
arvens rolle som en ressource i forhold til bosætning, 
erhverv og turisme.

Grundlæggende skal kommunen værne om historien 
og dens bygningsarv af kvalitet. Men derudover skal vi 
tænke kreativt i forhold til en fremtidig, flersidig anven-
delse. Kulturarven kan eksempelvis spille en rolle som 
attraktivt hjemsted for særlige virksomheder - den kan 
bruges i markedsføring for landsdelens kvalitetsføde-
vareprodukter, eller danne ramme om nye og specielle 
oplevelsestilbud, der kan give turisterne en ny vinkel 
på området. 

Byrådets ambition
Naturen, landskaberne og samspillet med kulturarven 
har en helt særlig værdi i vores kommune. Derfor er 
det Byrådets ambition, at Hjørring Kommune skal være 
kendt som stedet, hvor kulturarven og landskabet 
danner ramme om initiativer, der profilerer kommunen 
indadtil og udadtil.  

Byrådets strategi
Ambitionen skal opfyldes gennem flere sammenhæn-
gende strategier: Der skal udarbejdes en temaplan 
med fokus på landskab og kulturarv. Den bliver en del 
af den kommende kommuneplan. Der skal også udar-
bejdes en arkitekturpolitik med fokus på både fortidig 
og fremtidig kulturarv, dels for det åbne land og byerne 
i landskabet, lokalbyer og landsbyer, dels for kyst- og 
stjernebyer, og slutteligt bevarende lokalplaner for 
særligt udpegede områder.

Byrådet vil arbejde for udviklingsinitiativer, der skaber 
nye oplevelsestilbud i og omkring kulturarven, til gavn 
både for turister og beboere og for udviklingsinitia-
tiver, der øger erhvervslivets fokus på kulturarvens 
potentialer. 

Strategiernes sigte er at se kulturarven i to fremtidige 
parallelle forløb: En del af kulturarven kan nytænkes og 
anvendes i en ny form, og en del af den skal bevares i 
den oprindelige form. På den måde konkretiseres, hvor 
vi kan placere nye aktiviteter i kommunen, der skaber 
oplevelse og liv for borgere og turister – og hvor land-
skaberne skal bevares som uberørte med plads til fred, 
ro og rekreation.Børglum Kloster er med sin arkitektur og beliggenhed et af kommunens 

mest markante bygningsværker.

Rubjerg Knude Fyr er en smuk og identitetskabende 
del af  vores kulturarv.

Løkkens karakteristiske sømærke. Foto: K.M.

Gangbro over stemmeværket på Bindslev Gl. Elværk 
Foto: NJA - Cumulus fotodatabase.

Udsigt fra Lønstrup mod Rubjerg Knude.
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Oplevelsesruten
Oplevelsesruten rundt i hele kommunen kan forbinde spændende 
kulturarvssteder og flotte landskaber med kulturelle oplevelser i 
form af eksempelvis åbne virksomheder, der producerer fødevarer, 
underholdning i teatret eller en kunstudstilling mv. Oplevelsesruten 
skal laves, så den ikke alene forbinder historiske lokaliteter, men 
også opfordrer til bevægelse. Dermed bliver den et oplevelsesrigt 
alternativ til ”ferie på langs ved kysten”.

Turisme
Hjørring Kommune er én af de største turistkommuner 
i landet. Vi har ca. 6000 sommerhuse suppleret af ferie-
centre, hoteller og campingpladser. Turisterne tilbrin-
ger ca. 2 mio. nætter i områdets overnatningskapacitet 
og i sommerperioder er befolkningen næsten fordob-
let i kystbyerne. Antallet af overnatninger er faldet de 
senere år, primært på grund af at de tyske turister ikke 
kommer i samme antal som tidligere. 

For turisterne er det i særdeleshed kystlandskabet og 
strandene, der er attraktionen i Hjørring Kommune.
Turisterne forventer også, at smukke omgivelser og 
spændende oplevelser modsvares af moderne facilite-
ter som eksempelvis adgang til internettet på ferie-
stedet. Derfor er det også en del af Byrådets strategi, 
at Hjørring Kommune skal arbejde for udrulning af 
fibernet i det nordjyske område.

I fremtidens turisme skal der være fokus på at udvide 
sæsonen og skabe fundament for helårsturisme. Det 
kræver udvikling af nye kvalitative overnatningsmulig-
heder, samt en større buket af lettilgængelige oplevel-
sestilbud. Her kommer hele kommunen, dens kulturarv 
og også Hjørrings byliv i meget højere grad i spil. 

Byrådets ambition
Med respekt for borgere, landskaber og natur er det 
Byrådets ambition, at vi skal øge turistomsætningen 
året rundt ved en målrettet satsning på oplevelser. 
Tilbud der er præget af gode fødevarer, mental afslap-
ning og fysisk bevægelse vil være i fokus - alt sammen 
noget, der også understøtter Hjørrings profil som en 
sund kommune.

Byrådets strategi
Ambitionen skal opfyldes gennem en strategi med fo-
kus på udvikling af tilbud om oplevelser i kommunen. 
Kystbyerne og de kystnære områder vil fortsat rumme 
størstedelen af overnatningsfaciliteterne og skal på den 
baggrund have et særligt fokus.

Byrådet vil tage initiativ til at igangsætte udviklings-
projekter, der med rod i vores kulturarv, skal skabe nye 
udfoldelsesmuligheder for borgere og turister. 

Kulturarven skal bruges strategisk både i kommunens 
fremtidige fysiske planlægning og i udviklingen af nye 
muligheder for oplevelse og aktiviteter, eksempelvis 
rollespil eller GPS-skattejagt for hele familien.

Som et konkret udspil vil Byrådet arbejde for, at der 
etableres en Oplevelsesrute, som binder kommunen 
sammen i et net af natur og kulturarv, oplevelser og be-
vægelse – en rute, der udfordrer sanserne både fysisk 
gennem bevægelse og gennem kulturelle oplevelser.

De åbne landskaber i kommunen kan være vanskelige 
at komme ud i - der er masser af flot natur, men tilgæn-
geligheden er i mange områder begrænset. Byrådet vil 
derfor arbejde for, at der etableres flere stier i det åbne 
land, så vores natur bredes ud til alle kommunens bor-
gere - bevægelsesmulighederne for den enkelte øges, 
og den smukke natur bruges aktivt.

Tidens efterspørgsel på wellness, mad tilberedt af gode råvarer samt tid til fordybelse leder tanken hen på tidligere tiders badehoteller, men er også  en mulighed i vore kystbyer i dag, som fx her ved Lønstrup.

Der er mange overnatningsmuligheder i kommunens sommerhusområ-
der, der hvert år besøges af et stort antal turister. Foto: TAD
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Innovation gennem uddannelse og forskning

Uddannelse er drivkraft
Uddannelse og kompetenceudvikling er en central 
drivkraft bag den fremtidige vækst og beskæftigelse, 
der er vigtig for erhvervsudvikling og bosætning i 
kommunen.

I Hjørring Kommune er det en forholdsvis lille del af 
kommunens indbyggere, der har en lang eller mellem-
lang uddannelse. Hovedudfordringen inden for uddan-
nelsesområdet består derfor i at tiltrække og fastholde 
viden i de kommende år.

I det arbejde kan der bruges to virkemidler: For det 
første er det vigtigt, at der er projekter, der fokuserer på 
at skabe innovation og udvikling gennem uddannelse 
og forskning i kommunen. For det andet er det vigtigt 
at skabe attraktive betingelser for virksomheder og 
bosætning i form af levende byer og et rigt kulturliv.

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition, at der i Hjørring Kommune 
om 10 år er gennemført et generelt uddannelsesløft 
i befolkningen ved en målrettet satsning på forsk-
ning, uddannelse og kompetenceudvikling. Udvalgte 
projekter og samarbejder med uddannelsesinstitutio-
ner lokalt såvel som på universitetsniveau skal være 
spydspidser og medvirke til at gøre Hjørring synlig som 
uddannelsesby nr. 1 i Vendsyssel. Der igennem vil vi 
fremme arbejdet for at øge vidensniveauet hos befolk-
ningen og i virksomhederne.

Byrådets strategi
Byrådet prioriterer, at Hjørring Kommune tager initiativ 
til oprettelse af netværk og samarbejder med uddan-
nelsesinstitutioner og erhvervsliv for at undersøge og 
udvikle spændende uddannelsesmiljøer og tilbud om 
efteruddannelse. 

Byrådet mener, at arbejdet med at hæve uddannel-
sesniveauet skal have to fokusområder. Som det ene 
fokusområde vil vi understøtte initiativer, der kan øge 
andelen af indbyggere med en lang eller mellemlang 
videregående uddannelse. Som det andet fokusom-
råde vil vi arbejde for, at projekter som eksempelvis et 
Håndværker-Akademi udvikles til også at indeholde 
tilbud for unge, der ikke er i stand til at gennemføre og 
få gavn af de eksisterende ungdomsuddannelser.

Arbejdet for at hæve uddannelsesniveauet skal resul-
tere i en konkret fremadrettet indsats, der over en år-
række kan igangsætte nye initiativer under overskrifter 
som eksempelvis Håndværker-Akademi, Sundhedstek-
nologi og på det pædagogiske område en professions-
højskole ved Hjørring Seminarium.

Professionshøjskole
Byrådet vil bakke op om det arbejde, der er sat i gang 
med deltagelse fra CVU Nordjylland, Sundheds CVU 
Nordjylland og Hjørring Seminarium om at danne en 
ny professionshøjskole i Nordjylland med placering i 
Hjørring. Professionshøjskolen er en ny uddannelses-
institution med mellemlange videregående uddan-
nelser indenfor de sundhedsfaglige og pædagogiske 
områder.

Målet er, at en nordjysk professionshøjskole skal 
udbyde og udvikle praksisnære erhvervsrettede 
uddannelsestilbud for at imødekomme det stadigt 
stigende behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor 
de sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Byrådet 
ser arbejdet med etablering af en nordjysk professions-
højskole som en vigtig del af de tilbud, der hele tiden 
skal udvikles for at fremme arbejdet med kompetence-
udvikling og et løft i det samlede uddannelsesniveau 
blandt kommunens indbyggere. 

Sundhedsteknologi
Byrådet vil understøtte det begyndende samarbejde 
mellem Aalborg Universitet og Hjørring Sygehus om 
uddannelse i sundhedsteknologi. 
Sundhedsteknologi er en ingeniøruddannelse, der 
kombinerer ingeniørfag med viden om biologi og 
medicin. Det giver en tværfaglig uddannelse som bag-
grund for et samarbejde med læger og som grundlag 
for at indføre og udvikle ny teknologi på sygehusene. 

Byrådet ser sundhedsteknologi som en spændende 
mulighed. Den kan både have en positiv effekt for 
uddannelsesområdet i kommunen og kan underbygge 
kommunens arbejde for at være en kommune, der 
markerer sig inden for sundhedsområdet. Byrådet vil 
derfor indbyde til dialog og samarbejde om, hvordan 
kommunen kan understøtte og fremme arbejdet med 
forbindelse til sundhedsteknologi.

Håndværker-Akademi
Hjørring Kommune vil starte et projekt, der har til for-
mål at opbygge et Håndværker-Akademi. Projektet skal 
i samarbejde med EUC Nord bygge videre på det gode 
fundament, der er med Bygge & Anlæg uddannelsen. 
Målet er at udvikle en kvalitetsuddannelse, der bygger 
på viden og forskning i samarbejde med eksempelvis 
Arkitektur & Design fra Aalborg Universitet, Arkitekt-
skolen i Århus og dygtige lokale håndværksmestre, der 
kan videregive erfaringer og faglig kunnen til de unge. 
Projektet skal målrettes erhvervslivet ved et samarbej-
de med lokale håndværksmestre og entreprenører. 
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Sundhedsteknologistuderende fra Aalborg Universitet afvikler 
blandt andre steder praktik på Hjørring Sygehus. Foto: AAU.

Elever fra EUC Nord arbejder i skolens værksteder.



1�Forslag til Planstrategi 2007

Havet, havnen og mulighederne

Hirtshals Havn
Hjørring Kommune har med Hirtshals Havn en dyna-
misk erhvervsaktør i form af den arbejdende havn, 
der udgør et godt udgangspunkt for arbejdet med 
udvikling af erhverv og forskning inden for det ma-
ritime område. Det maritime område dækker både 
erhvervsudvikling i form af avanceret opdræt af fisk 
i akvakulturanlæg og teknologisk afprøvning af net. 
Området har en højprofileret turistattraktion i form af 
Nordsømuseet og er transportknudepunkt for turister 
og erhverv på havnen. I forhold til transporterhvervet 
er Hirtshals Havn primusmotor bag etableringen af 
et told- og servicecenter, der skal fremme havnens 
betydning som transportknudepunkt og forbindelsen 
til Norden/Nordatlanten og kontinentet.

Indsatsen inden for det maritime område er startet 
med Maritimt Vækstcenter, der er et begyndende sam-
arbejde mellem nordjyske institutioner med tilknytning 
til fiskeri og akvakultur, forskning og undervisning. Ma-
ritimt Vækstcenter har til formål at øge vidensindholdet 
i alle dele af fiskerierhvervet. 

Kvalitetsfødevarer

Byrådets ambition
Byrådet vil udbygge aktiviteterne inden for det ma-
ritime område og bruge det som udgangspunkt for 
en satsning på at tiltrække og udvikle eksisterende 
erhvervs-, uddannelses- og forskningsaktiviteter i 
kommunen.

Byrådets strategi
Ved at indgå i et netværk med de øvrige fiskerikom-
muner i Region Nordjylland skal der sættes fokus på, 
hvordan fiskeriområdet kan udvikles i hele regionen. 
Deltagelsen skal følges op af en prioritering og udbyg-
ning af indsatsen for at tiltrække udviklingsaktiviteter 
med tilknytning til fiskerierhvervet. På den måde ud-
nyttes både forskning og det turistmæssige potentiale, 
der har udgangspunkt i det maritime. Arbejdet kan 
organiseres med inddragelse af Nordsøcentret, der er 
en vigtig spydspids i kommunen.

Der skal arbejdes for, at kommunens styrkeposition 
inden for det maritime område fastholdes og øges.  

Som et element vil Byrådet prioritere kommunens del-
tagelse i dannelsen af en maritim klynge: Her fokuseres 
på udvikling af følgeerhverv inden for det maritime 
område, som er en vigtig del af satsningen i kommu-
nens fremtidige udvikling.

Den gode mad fra 
Vendsyssel
Erhvervsstrukturen i Hjørring Kommune er på linie med 
resten af Vendsyssel kendetegnet ved at have mange 
små virksomheder med en branchespecialisering inden 
for blandt andet fiskeri, fødevareindustri, landbrug og 
hotel/restauration.

Byrådets ambition
Med udgangspunkt i erhvervsstrukturen er det By-
rådets ambition, at Hjørring skal være landskendt for 
produktion af kvalitetsfødevarer og produkter, der 
relaterer hertil – fra selve fremstillingen og udviklingen 
af fødevareerhvervet, til oplevelsen ved at følge føde-
varerne fra jord til bord.

Vi vil fokusere på koblingen mellem kvalitetsfødevarer 
og turisme. Vi vil udvikle kvalitetsfødevarer, der ved 
aktiv strategisk markedsføring kan styrke billedet af 
Hjørring Kommune, som en sund og kvalitetsbevist 
kommune - her skabes de gode råvarer med udgangs-
punkt i naturen og kvalitetsbearbejdning.

Byrådets strategi
Hjørring Kommune vil samarbejde med Erhvervsudvik-
lingsforum om at etablere netværk mellem fødevare-
producenter for at styrke produktudvikling, markedsfø-
ring og afsætning. Her kan man nytænke salgshaller og 
markeder som en måde at give kunderne mulighed for 
at komme tæt på producenter og deres varer. På den 
måde kan nytænkning tilføje området oplevelser og 
stemninger, der har vist sig at være særdeles vigtige i 
en tid, hvor oplevelsesøkonomi fylder meget i dansker-
nes bevidsthed.

Hjørring Kommune vil tage initiativ til og understøtte 
udviklingsprojekter, der har fokus på kvalitetsfødeva-
rer. Kommunen vil stille ressourcer til rådighed til at 
koordinere indsatsen mellem en lang række projekt-
deltagere og interessenter og være med til at skabe 
sammenhæng i processen fra ”jord til bord”. Byrådet vil 
prioritere projekter med en lokal forankring – som ek-
sempler kan nævnes lokale bryggerier eller et projekt, 
der med en kobling til både oplevelsesøkonomi og pro-
duktudvikling fortæller historien om særlige kornsorter 
og anvendelsen af den.

Hjørring Kommune vil støtte op om de initiativer, 
der allerede er sat i gang med blandt andet Perikum 
– smag på Nordjylland, med projektet Nordjysk Natur-
kød, Smagen af Nordjylland, samt Fiskens Hus. Målet 
skal være at øge afsætningen af regionale kvalitetsfø-
devarer og udvikle virksomhedernes kompetencer.

Kødkvæg på græs i det smukke  landskab ved 
Tornby Klitplantage. Dyrene opdrættes som led i 

projektet Nordjysk Naturkød.

På Nordsøcentret arbejdes der bl.a. med udvikling 
og forskning indenfor fiskeri og akvakultur.

 Foto: Nordsøcentret.

Hirtshals Havn
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Erhvervsudvikling inden for det maritime område frem-
mes blandt andet ved planlægning for et nyt område til 
et større akvakulturanlæg. Akvakultur er også en vigtig 
del af de forsknings- og erhvervs-aktiviteter, der finder 
sted på Nordsøcentret. Som nabo hertil finder man 
Nordsømuseet med et af Europas største oceanarier, og 
som er et af Nordjyllands turistmæssige fyrtårne med 
over 200.000 besøgende om året.

Byen
Byen er en ung by med kun få gamle, markante byg-
ninger og er karakteriseret af nyere og mere beskedne 
bygninger. Byens overordnede gadenet består af de 6 
radiale gader, der udspringer fra Runddelen. Bymidten 
er et værdifuldt kulturmiljø, hvor man stadig kan ane 
Steen Eiler Rasmussens oprindelige byplan. Bymidten 
rummer byens detailhandelsområde og de centrale 
opholdssteder: Den grønne Plads og Trappemonumen-
tet. Butikkerne i gågaden Nørregade er koncentreret 
i den nordlige ende tættest på Den grønne Plads. Det 
centrale detailhandelsområde er noget af det, der er 
blevet brugt som virkemiddel til at koncentrere bylivet 
i bymidten.

Hirtshals har store rekreative kvaliteter med bade-
strand helt op til bymidten og et grønt bylandskab, 
som skal fastholdes med grønne bånd, der trækker det 
åbne land helt ind i byen.

Byrådets ambition og strategi
Det er Byrådets ambition, at profilen for Hirtshals skal 
videreudvikles som kommunens transport-knudepunkt 
med internationale forbindelser og en stærk fokusering 
på erhvervs- og forskningsaktiviteter inden for det 
maritime område.

HIRTSHALS
Havnen og det maritime 
Hirtshals er omdrejningspunktet for kommunens 
mange maritime aktiviteter. Havnen er en aktiv er-
hvervshavn med både transport og fiskeri, og dens 
styrkeposition er en optimal geografisk placering og 
effektiv infrastruktur. På godstransportområdet er der 
forbindelse til Nordatlanten, Baltikum, store dele af 
Europa og Skandinavien. Færge og godstrafikken til 
Norge er omfattende: Color Line transporterer 2,4 mio. 
passagerer til og fra Hirtshals om året. Fiskerihavnen 
har ny moderne fisketerminal, tilhørende service-virk-
somheder og forædlingsindustri, og en fiskeflåde på 
ca. 150 fartøjer.

Trappen danner en skulpturel overgang mellem byens rum og havnen.

Skib med trawlskovl i Hirtshals Havn.

HJØRRING
Hjørring by er med sin størrelse og centrale placering 
den naturlige hovedby. I byens centrum vidner mange 
karakterfulde og statelige bygninger om byens historie 
som købstad og gammel amtsby. I Østergade har de 
senere års udvikling af byen skabt en spændende 
vekselvirkning mellem smukke og rigt detaljerede 
bygninger og mere enkle og moderne huse. I centrum 
af Hjørring er pladser og hovedstrøget udsmykket med 
skulpturer og kunstværker.

Tæt på centrum finder man Gl. Hjørring. Her er der er 
bevaret en del af den oprindelige bykerne fra middel-
alderen, hvilket kan opleves med ikke mindre end tre 
middelalderkirker. Bydelen er derudover karakteriseret 
af en række bevaringsværdige og fredede huse i et 
harmonisk miljø med boliger og få forretninger.

Hjørring by ligger højt i landskabet og er en meget 
grøn by med parker og store grønne landskabskiler, der 
bevæger sig helt ind i byens centrum. I Svanelunden, 
Folkeparken og Christiansgave har man mulighed for 
at kombinere bylivet fra bymidten med grønne frirum. 
En del af charmen ved Hjørring er overgangen mellem 
by og land: Ved Bagterp Plantage og Sct. Knuds kilde er 
boligområder og grønne områder tænkt ind i helheder. 
Det er dog området ved det fredede område Hjørring 
Bjerge, der er det fineste eksempel på, hvordan det 
grønne kan løfte boligområderne.

Område for særligt pladskrævende
varegrupper langs Frederikshavnsvej
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med særlige drikkevandsinteresser

Hovedvej og lokalbane 
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 Hjørring rummer mange  rekreative områder fx. 
Hjørring Bjerge, Sct. Knuds Kilde og Svanelunden

Hjørring Park Vendia

Afgrænsning af Indvindingsområde 
for drikkevand
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0 km    0,5 km      1,0 km 

Afgrænsning af 
Indvindingsområde 
for drikkevand

Udsigt over byens tage.
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Svanelunden

Gl. Hjørring

Slagterigrunden

Stadion
 Christiansgave

Metropol Center

 Eksisterende gågadeforløb

Kommende gågadeforløb
i Østergade 

 Banegården

Udsnit af Hjørring bymidte

Hjørring

Liv og aktivitet i Jernbanegade.  

Handelsbyen
Livet i byen er præget af, at Hjørring er kommunens 
største handelsby med detailhandelsområdet på ca. 
31.000 m2 midt i byen, som udbygges med det nye 
Metropol-center på ca. 18.000 m2. Det suppleres af 
pladskrævende detailhandel som bilforhandlere og 
byggemarkeder langs Frederikshavnsvej. Detailhand-
len er en vigtig del af livet i bymidten og derfor også 
grundlæggende for arbejdet med at skabe attraktive, 
spændende og oplevelsesrige byer. Det er derfor 
vigtigt, at vi tager udfordringen op og planlægger for 
detailhandlen, så den kan spille sammen med og un-
derstøtte de kommende års udvikling i bymidten.

Uddannelses- og kulturby
Hjørring er hovedby for kommunens ungdomsud-
dannelser med gymnasium, EUC Nord og VUC, og for 
de mellemlange videregående uddannelser, Hjørring 
Seminarium, Sygeplejeskole og en afdeling af Social- 
og sundhedsuddannelsen.

Kulturlivet i Hjørring præges af anerkendte institutioner 
som Vendsyssel Kunstmuseum, Vendsyssel Historiske 
Museum, Hjørring Teater, Vendsyssel Teater og supple-
res af Hjørring Park Vendia som et kommende vartegn 
under udbygning.

Eksempel  på moderne énfamiliehuse på Høgesangervej.

Midt i byen vil vi også arbejde for etablering af kul-
turelle samlingssteder som en koncertsal og et sam-
lingssted som skaber kreativitet og plads til forskellige 
kulturer, der kan mødes i et åbent cafémiljø.

Udover bylivet vil vi i Hjørring understøtte og skabe 
ramme for den specialiserede erhvervsudvikling og det 
eksperimenterende og nyskabende boligbyggeri også 
i bymidten.

Anvendelse af Stadionområdet og Slagterigrunden 
vil påvirke byens identitet og miljø væsentligt. Disse 
anvendelsesændringer vil blive lagt frem til offentlig 
debat.

Det forventes, at den væsentligste boligudvikling i de 
nærmeste år vil ske i den vestlige del af byen. Den gen-
nemføres på en måde, så vi udnytter byens særkende 
med de grønne strøg, der trækkes ind i byen og den 
dynamik, der kan være forbundet med at reservere 
arealer til nye og eksperimenterende boligformer og 
huse med høj arkitektonisk kvalitet.

Aktiviteterne i bymidten skal suppleres af en målrettet 
udbygning af Hjørring Park Vendia, som et sammen-
hængende idræts- og opholdsområde, der muligvis 
også skal indeholde et nyt stadion.

Byrådets ambition og strategi
Det er Byrådets ambition, at Hjørrings rolle som ho-
vedby skal skærpes ved at udvikle byens uddannelses-
tilbud, kulturliv og handel og arbejde med byforskøn-
nelse, så byen bliver tillokkende.

Vi vil derfor prioritere, at renoveringen af Banegårds-
pladsen og Østergade, som byens centrale gågade, 
gennemføres i en høj kvalitet i den nærmeste fremtid, 
så den kan fungere som katalysator for arbejdet med at 
skabe den attraktive by. 

Skitse til gangbro over banen, som kan  skabe en funktionel og  oplevel-
sesmæssig forbindelse mellem bymidten og byens parker og grønne rum.

Byens karakteristiske landskabstræk med skrænten 
mellem byen og havnen, og den storslåede udsigt er et 
af byens vigtigste potentialer, der skal indtænkes i den 
fremtidige udvikling af bymidten. 

På den østlige del af havnefronten er der åbnet mulig-
hed for, at der på et mindre areal kan opføres boligbe-
byggelse i indtil 5 etager med havudsigt fx opført som 
punkthuse. En bebyggelse med denne placering vil 
markere sig tydeligt ved indkørsel til byen og kræve en 
særlig arkitektonisk bearbejdning. 

Det er byrådets ambition at gennemføre den planlagte 
byfornyelse af bymidten i Hirtshals, som igangsættes 
med renovering af gågaden og gennemføres over en 
årrække med støtte fra staten.
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Detailhandelsområde

Hirtshals Fyr, udpeget som 
bevaringsværdigt

Afgrænsning af havnen

Fredet hede- 
og moseareal

Husmoderstranden
bynær badestrand

Vestergade

Havnefronten
- skrænten mellem by og havn

Erhvervsområde

Folkeparken

Maritimt 
erhvervsområde

Lilleheden Klitplantage

Afgrænsning af havnen

Nordsøcentret 
og Nordsømuseet

Fremtidigt Told- og servicecenter

Søndergade

Østergade

Hirtshals Havn

Havnefronten Øst
- mulighed for boligbyggeri 
i indtil 5 etager

1 cm = ca. 0,4 km

0 km    0,4 km      0,8 km 
Sommerstemning i gågaden i Hirtshals.

Erhvervsudvikling inden for det maritime område frem-
mes blandt andet ved planlægning for et nyt område til 
et større akvakulturanlæg. Akvakultur er også en vigtig 
del af de forsknings- og erhvervs-aktiviteter, der finder 
sted på Nordsøcentret. Som nabo hertil finder man 
Nordsømuseet med et af Europas største oceanarier, og 
som er et af Nordjyllands turistmæssige fyrtårne med 
over 200.000 besøgende om året.

Byen
Byen er en ung by med kun få gamle, markante byg-
ninger og er karakteriseret af nyere og mere beskedne 
bygninger. Byens overordnede gadenet består af de 6 
radiale gader, der udspringer fra Runddelen. Bymidten 
er et værdifuldt kulturmiljø, hvor man stadig kan ane 
Steen Eiler Rasmussens oprindelige byplan. Bymidten 
rummer byens detailhandelsområde og de centrale 
opholdssteder: Den grønne Plads og Trappemonumen-
tet. Butikkerne i gågaden Nørregade er koncentreret 
i den nordlige ende tættest på Den grønne Plads. Det 
centrale detailhandelsområde er noget af det, der er 
blevet brugt som virkemiddel til at koncentrere bylivet 
i bymidten.

Hirtshals har store rekreative kvaliteter med bade-
strand helt op til bymidten og et grønt bylandskab, 
som skal fastholdes med grønne bånd, der trækker det 
åbne land helt ind i byen.

Byrådets ambition og strategi
Det er Byrådets ambition, at profilen for Hirtshals skal 
videreudvikles som kommunens transport-knudepunkt 
med internationale forbindelser og en stærk fokusering 
på erhvervs- og forskningsaktiviteter inden for det 
maritime område.

HIRTSHALS
Havnen og det maritime 
Hirtshals er omdrejningspunktet for kommunens 
mange maritime aktiviteter. Havnen er en aktiv er-
hvervshavn med både transport og fiskeri, og dens 
styrkeposition er en optimal geografisk placering og 
effektiv infrastruktur. På godstransportområdet er der 
forbindelse til Nordatlanten, Baltikum, store dele af 
Europa og Skandinavien. Færge og godstrafikken til 
Norge er omfattende: Color Line transporterer 2,4 mio. 
passagerer til og fra Hirtshals om året. Fiskerihavnen 
har ny moderne fisketerminal, tilhørende service-virk-
somheder og forædlingsindustri, og en fiskeflåde på 
ca. 150 fartøjer.

Trappen danner en skulpturel overgang mellem byens rum og havnen.

Skib med trawlskovl i Hirtshals Havn.

HJØRRING
Hjørring by er med sin størrelse og centrale placering 
den naturlige hovedby. I byens centrum vidner mange 
karakterfulde og statelige bygninger om byens historie 
som købstad og gammel amtsby. I Østergade har de 
senere års udvikling af byen skabt en spændende 
vekselvirkning mellem smukke og rigt detaljerede 
bygninger og mere enkle og moderne huse. I centrum 
af Hjørring er pladser og hovedstrøget udsmykket med 
skulpturer og kunstværker.

Tæt på centrum finder man Gl. Hjørring. Her er der er 
bevaret en del af den oprindelige bykerne fra middel-
alderen, hvilket kan opleves med ikke mindre end tre 
middelalderkirker. Bydelen er derudover karakteriseret 
af en række bevaringsværdige og fredede huse i et 
harmonisk miljø med boliger og få forretninger.

Hjørring by ligger højt i landskabet og er en meget 
grøn by med parker og store grønne landskabskiler, der 
bevæger sig helt ind i byens centrum. I Svanelunden, 
Folkeparken og Christiansgave har man mulighed for 
at kombinere bylivet fra bymidten med grønne frirum. 
En del af charmen ved Hjørring er overgangen mellem 
by og land: Ved Bagterp Plantage og Sct. Knuds kilde er 
boligområder og grønne områder tænkt ind i helheder. 
Det er dog området ved det fredede område Hjørring 
Bjerge, der er det fineste eksempel på, hvordan det 
grønne kan løfte boligområderne.

Område for særligt pladskrævende
varegrupper langs Frederikshavnsvej

Hovedvej og 
jernbane til 

Frederikshavn

Motorvej til Aalborg

Hovedvej til Tårs 
og Sæby

Hovedvej til Aalborg

Sæ
byvej

Slagterigrunden

Grønt område
- Bagterp Plantage

Svanelunden
og Folkeparken

Jernbane til Aalborg

Fremtidig omfartsvej

Ny bydel ved Løkkensvej 
med rummelighed på 
200 boliger

Rummelighed - 50 boliger

Åstru
pvej

Perspektivområde 
       - boliger

Hirtshalsvej

Vellingshøjvej

Løkkensvej
Detailhandelsområde

Hjørring Bjerge,
grønt område
- delvis fredet.

Stadion

Sk
ag

en
sv

ej

Erhvervsområde

Ringvejen

Barriere for byudvikling  på grund af  område 
med særlige drikkevandsinteresser

Hovedvej og lokalbane 
 til Hirtshals

 Hjørring rummer mange  rekreative områder fx. 
Hjørring Bjerge, Sct. Knuds Kilde og Svanelunden

Hjørring Park Vendia

Afgrænsning af Indvindingsområde 
for drikkevand

1 cm = ca. 0,5 km

0 km    0,5 km      1,0 km 

Afgrænsning af 
Indvindingsområde 
for drikkevand

Udsigt over byens tage.



Hjørring Kommune18

Vrå var oprindeligt en landsby, der voksede frem med 
udgangspunkt i landbrugserhvervet. Med jernbanen 
fra Aalborg til Hjørring og Frederikshavn blev Vrå i 1871 
til stationsby. 

Jernbanen er på mange måder bestemmende for livet 
i byen, fordi butikker og dagligvarehandel er delt på 
begge sider af jernbanen. I de kommende år skal der 
derfor arbejdes for at samle de centrale byaktiviteter 
med specielt fokus på handel på den østlige side af 
jernbanen for at skabe en sammenhængende bymidte.

Vrå er udover sin tilknytning til landbruget kendt 
for sin højskole, kunst og kulturmiljøet omkring 
Kunstbygningen. Denne profil ses sammen med byens 
beliggenhed i den sydlige del af kommunen som et 
væsentligt potentiale for at skærpe byens rolle som 
bosætningsby, hvor den fremtidige udvikling skal 
koncentreres mod øst.

Byrådets ambition 
Det er Byrådets ambition, at byens erhvervsprofil 
skal skærpes med fokus på de landbrugstilknyttede 
erhverv, der skal sikres mulighed for udbygning.

Indvindingsopland for 
drikkevand

Jernbane mod Hjørring

Hovedvej mod Hjørring

Hovedvej mod Aalborg

Vråvej

Grøn kile med å-forløb

Erhvervsområde

Detailhandelsområde

Perspektivområde,
erhverv

Perspektivområde,
boliger

Boligområde ved 
Dyrlægegården

Vrå Højskole og
Vrå Kunstbygning
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r. A

llé

Vrejlevvej

Indvindingsområde for 
drikkevand Vråvej
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VRÅ

SINDAL
Sindal er gammel stationsby med karakteristiske 
bygninger fra omkring århundredeskiftet. Byens 
hovedstrøg er Nørregade, hvor Bykirken også ligger 
på byens højeste punkt. Byen ligger på kanten af det 
storslåede bakkelandskab, midt i Vendsyssel og er 
præget af ådale og grønne kiler, der strækker sig ind 
mellem boligområderne.

Byrådets  ambition og strategi
Det er Byrådets ambition, at der skal arbejdes med 
byens hovedstrøg og indfaldsveje, der er byens ansigt 
ud ad til. På den måde understøttes byens funktion 
som områdeby. Strækningen fra Vestergade til Viaduk-
ten skal gives et visuelt og kvalitetsmæssigt løft, hvori 
byens grønne præg indtænkes. Forskønnelsen skal 
starte ved stationsområdet, hvor der skal fokuseres på 
samspil mellem facadebebyggelse og vejprofil for at 
markere gade- og byrum. 

Der kan i de kommende år arbejdes med boligudbyg-
ning i et nyt område i forlængelse af Nørrelund i byens 
nordvestlige del og i 2. etape af Teglgården i byens 

østligste del. Byens funktion, som et trygt og godt sted 
for bosætning, skal understøttes ved at sikre decentra-
le, kulturelle tilbud – konkret vil Byrådet bakke op om 
en udbygning af Sindal Hallerne.

I byens nordlige del er erhvervsområderne næsten 
fuldt udbygget, og der skal derfor planlægges for nye 
erhvervsområder, der skal forbindes med byen og have 
god adgang til Jerupvej og Bindslevvej. 

Uggerby å snor sig smukt gennem Sindal.

Sindal Mølle

Slotved skov

 Eksisterernde erhvervsområde
- fuldt udbygget

Perspektivområder - erhverv

Perspektivområder
- boliger

Nyt byudviklingsom-
råde med boliger og 
liberaler erhverv.

Barriere for byudvikling begrundet i 
skov og drikkevandsinteresser

Grøn kile strækker sig ind i byen

Detailhandelsområde

  Boligområdet Teglgården
- 2. etape igangsat

Hovedvej og jernbane til 
Hjørring

Hovedvej og jernbane
 til Frederikshavn
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 Sindal Mølle og det gl. elværk  

Uggerby Å

Astrupvej

 Jerupvej

  Grøn kile 

Odinsvej

  Grøn kile 
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Vrå har en række  fine byhuse, som giver byen karakter. 
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BINDSLEV
Bindslev er en af kommunens lokalbyer, men 
indtager en særlig position. Dens bymidte har 
købstadslignende træk, som de senere års 
investeringer i bymidten har understøttet.

Bindslev er præget af erhvervsområder, der går helt 
ind i byen, men med etableringen af omfartsvejen 
blev byen aflastet for tung erhvervstrafik. Det 
betyder, at byens handelsliv har fået forbedrede 
vilkår de senere år.

Byen er som en stor del af kommunens byer 
kendetegnet ved at have et værdifuldt grønt 
element inde i byen i form af Uggerby Å, der slynger 
sig gennem byen.

I de kommende år skal der arbejdes for, at nye 
tiltag i Bindslev skal hænge sammen med byens 
tætte karakter og være med til at fremhæve byens 
tilknytning til åen. 

Erhvervsområde

Uggerby Å

Gl. Elværk

Detailhandelsområde

Mosbjergvej
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Hovedvej til Hjørring

Hovedvej til Sæby

Perspektivområde,
boliger

Naturområde
og Boller Sø

Detailhandelsområde

Bevaringsværdig grønt 
anlæg og stationsbygning

Indvindingsopland for drikkevand

Grænse for byudvikling på grund af 
særlig drikkevandsbeskyttelse

Grøn kile med mulighed for 
bypark omkring vandtårnet

Erhvervsområde
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TÅRS
Tårs er en by, der er vokset med baggrund i 
infrastrukturen. Først var landevejen mellem Hjørring 
og Sæby udgangspunkt og da jernbanen kom til, 
udviklede byen sig fra landevejen mod jernbanen på 
den strækning, der i dag udgør byens centrale del. 
Et værdifuldt træk ved byen er bøgebeplantningen 
ved Bypladsen, der også er udsmykket med en serie 
skulpturer.

Byrådets ambition og strategi
Som områdeby er det Byrådets ambition for Tårs, at 
der skal arbejdes med byforskønnelse af Bredgade 
med fokus på en ny vejprofil, beplantning og 
belysning. Forskønnelsen skal understøttes af trafikale 
forbedringer mellem erhvervs- og boligområdet i 
byens nordlige del.

Forskønnelse og trafikale forbedringer skal være med 
til at gøre byen attraktiv for bosætning, hvor specielt 
et nyt boligområde, Søparken ved Boller Sø, kan 
være starten på en boligudvikling, der over tid kan 
suppleres med boliger eksempelvis som afrunding af 

byens vestlige del. Der kan med en placering 
i udkanten af byen skabes indbydende 
overgang mellem by og land.

Der skal i de kommende år tages stilling 
til, hvilken rolle byen skal have i forhold til 
fremtidig erhvervsudvikling, da de udlagte 
arealer til erhvervsformål snart er opbrugt.

Moderne boligbyggeri i Tårs.

Byrådets ambition og strategi
Det er Byrådets ambition, at Løkken fortsat skal være 
en vigtig del af kommunens satsning på turisme, der 
også skal være bæredygtig på længere sigt. Derfor 
vil Byrådet prioritere udvikling af tiltag, der kan 
forlænge turistsæsonen. Det vil ske på baggrund af 
en planlægning, der kan understøtte et bæredygtigt 
helårsliv i byen. 

Mulighederne for boligudbygning i byen er 
begrænset af kystnærhedszonen på den ene side og 
drikkevandsinteresser på den anden side. Det er derfor 
vigtigt, at fremtidig boligudbygning planlægges med 
fokus på sammenhæng til både by, kyst og land, og 
byrådet vil derfor arbejde for nye boligområder i byens 
østlige del.

I det fremtidige arbejde med byen skal renovering 
af torve og pladser tænkes ind i arbejdet med at 
skabe fysisk mulighed for aktiviteter, der giver byliv 
i kystbyerne og som kan understøtte realiseringen 
af nye tiltag indenfor ferie- og fritidsområdet i byens 
sydlige del.

LØKKEN 
Løkken opstod som ladeplads for skudehandel 
og udviklede sig til at være fiskeri- og turistby. 
Turismen startede omkring år 1900 og er i dag byens 
livsgrundlag. Løkken er højt profileret som turist- og 
badeby, og er en af kommunens vigtigste kystbyer. 
Turismens dominerende betydning for byen er et stort 
aktiv, men rummer også en udfordring, der kommer 
til udtryk ved et fald i antallet af børn blandt de 
fastboende.

Detailhandelsområde
Hovedvej til 
Hjørring

Ladebyens typiske øst-vestvendte 
huse med valmtage

Perspektivområde for boliger. 
Området ligger dog delvist i 
kystnærhedszone

Vendsyssel Plantage

Erhvervsområde

Perspektivområde for boliger. 
Området ligger dog i 

kystnærhedszone

Løkkensvej

Indvindingsopland 
for drikkevand

Kommende ferie-
og helsecenter

Sommerhusområde

Sommerhusområde

1 cm =  ca. 0,4 km

0 km    0,4 km      0,8 km 

Et kig ned mod byens gamle bade-
hotel, som har fået ny anvendelse.

Bindslev Gl. Elværk.

Karakterisktiske røde gavlhuse ved  ældrecentret Smedegården.



Din mening tæller, når vi beslutter strategien for Hjørring Kommunes arbejde 
for en attraktiv og bæredygtig kommune!

Med forslaget til Planstrategi 2007 lægger vi op til dialog 
og samarbejde - Byrådet ønsker en åben dialog og vil 
gerne høre så mange meninger som muligt.

Byrådet ønsker dialog og  samarbejde

Der er derfor lavet et program for, hvordan du kan 
deltage i dialogen og give din mening til kende om 
forslaget til planstrategien. 

Planstrategi 2007 er husstandsomdelt i hele kom-
munen, men vi vil gerne uddybe forslaget til planstra-
tegien og have dialogen med jer. Derfor indbyder vi 
til offentlige møder i Vrå, Hjørring, Sindal, Løkken, 
Hirtshals og Tårs.

Du kan se programmet for den offentlige debat på 
www.planstrategi2007.dk og der annonceres løbende.

Udover den offentlige debat har Byrådet besluttet at 
være opsøgende i forhold til udvalgte grupper for at 
få så mange meninger med som muligt. Vi arrangerer 
derfor indbudte møder for uddannelsesinstitutioner, 
repræsentanter fra landsbyer og landdistrikter, kultur- 
og idrætslivet samt erhvervslivet.

Vi tager også gerne imod en invitation, så kontakt Plan 
& Udvikling, Hjørring Kommune, hvis du har et forslag 
til et møde eller arrangement, der kan være interessant 
for at gøre Planstrategi 2007 relevant for alle.

Dine synspunkter, ideer eller forslag til Planstrategi 
2007 skal sendes til Hjørring Kommune. Vi skal have 
din henvendelse senest d. 19. september 2007.

E-mail: plan.udvikling@hjoerring.dk

Eller: Hjørring Kommune
att.: Plan & Udvikling 
Nørregade 2 
9800 Hjørring

Mærk din henvendelse: ”Planstrategi 2007”

Hjørring Kommune


