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Arne Boelt, Borgmester
Hjørring Kommune

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Temasession:Byplanprisen 2015 gik til Hjørring Kommune for en Plan- og Udviklingsstrategi, der er klar i spyttet om, at der både er en udviklings- og tilpasningsdagsorden. Potentialet skal udnyttes, der hvor der er vækst og der skal tilpasses i de områder, hvor udviklingen er gået i stå – det kan skabe nye kvaliteter begge steder. Vi går dybere ind i hvordan man som politiker står på mål for en sådan politik, suppleret med cases, der belyser hvordan der arbejdes med skrumpning i landdistriktet.I Thüringen i Tyskland har man tilsvarende udfordringer – nogle byer vokser, mens antallet af indbyggere i landdistriktet falder kraftigt. Her arbejdes med udvikling og afvikling under temaet StadtLand – sammenhæng mellem by og land. Det sker i regi af en IBA – Internationaler Bauausstellung, der er et langsigtet forsøgslaboratorium finansieret af delstaten. IBA afprøver og udvikler metoder og projekter over en tiårig periode og der skabes resultater i 1:1. Vi gennemgår et par cases og hører om metodeudvikling, som grundlag for en debat om fordele og ulemper ved de forskellige tilgange. Borgmester Arne Boelt(S), Hjørring Kommune – de overordnede planer suppleret af indlæg om landdistriktsstrategi 2.0 og konkrete cases, blandt andet Løkkensvej-projektetArkitekt Ulrike Rothe, IBA Thüringen, inspirationsoplæg om at skrumpe tyske byer (hun taler dansk) og fortælle om arbejdsmetode og mål i projektet/forsøgslaboratoriet.Mødeleder: Sigmund Lubanski, Underdirektør i Erhvervsstyrelsen



Hjørring Kommune - Baggrundsfakta

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores vilkår og udfordringer:Infrastruktur og geografi:�Begunstiget af en kommune, hvor der er mulighed for god fordeling.Vi har prioriteret: �Hjørring ER hovedby for hele kommunen, �Hirtshals er vigtig for erhverv og infrastruktur.�Begge dele er en forudsætning for, at vi kan arbejde med udvikling i vores områdebyer (Sindal, Tårs, Vrå og Løkken) OG i vores landsbyer og landdistrikt.65.259 indbyggere i Hjørring Kommune. (62 % i byerne og 38 % i landdistriktet.)Hovedby: �Hjørring (25.000)Områdebyer:�Hirtshals (5.880)�Sindal (3.069)�Tårs (1.886)�Vrå (2.484)�Løkken (1.576)



Hjørring Kommune

Afstande til Hjørring Kommune

180 min



Urbanisering:
Færre indbyggere
Forskydning land og by

Strategisk fokus:
Udvikling og afvikling
Investere og tilpasse service

Hovedgreb:
Politisk prioritering og 
Planlægning og Partnerskaber

Vilkår og strategisk fokus!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores vilkår og udfordringer:”Dårligere” befolkningsudvikling end DK som gennemsnit.Fra 68.000 i 20017 til 65.000 indbyggere i dag.�Hjørring – næsten status quo MEN landdistrikt – væsentligt færreDerfor:Grunddriften er fundamentet for de strategiske satsninger, fordi vi har faldende indtægter (bloktilskud og skat under ét)Forskydninger betyder nye servicebehov og behov for at kommunen er tilstede på nye måder skal vi hele tiden arbejde med, at vores byer har forskellige roller og kan forskellige ting – vi er nødt til at prioritere. Det har vi gjort siden kommunen blev dannet. Og vores planstrategier har været et vigtigt redskab til at sikre sammenhængskraft og fælles retning i hele Byrådet. Vi er nu på vej med en opfølgning på PLUS15, hvor sporet stadigvæk hedder, hvordan prioriterer vi vores ressourcer og muligheder bedst?



Udvalget for levedygtige landsbyer

Hjørring Kommune er ikke alene om urbanisering.

Behov for politisk ledelse af udviklingen i landdistriktet 
og i en hel kommune

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udviklingen fra landbrugssamfund til industri-, service- og videnssamfund har været med til at påvirke de aktuelle megatrends som globalisering og urbanisering.Landsbyerne er i sin tid opstået som små samfund knyttet til landbruget. Landsbyerne og deres levevilkår har ændret sig igennem tiderne i takt med samfundsudviklingen. Landbruget og den øvrige erhvervsstruktur har ændret sig, og det harlandsbyerne også. De har ændret sig fra at kunne klare sig selv med landbruget og mindre erhvervsvirksomheder som økonomisk motor til der, hvor vi er i dag, hvor landsbyerne har mistet mange funktioner og opgaver, som for eksempel skole og købmand.Mens befolkningstallet siden år 2000 er steget på landsplan, bor der i dag færre i landsbyerne og landdistrikterne. Det er særligt det åbne land, der er blevet tyndere befolket. �Årsagerne er mange. Landbruget har udviklet sig sådan, at de enkelte landbrug er blevet større og mere effektive med markant færre ansatte. Senere har udviklingen spredt sig ind i andre erhverv. Det har medført, at håndværks-, industri-, service- og handelsvirksomheder i stigende grad er flyttet ind til de større kommunale hovedbyer på bekostning af de små landsbyer.Dertil kommer, at perioden siden år 2000 har været præget af flere nationale og internationale begivenheder, som har haft betydning for denne udvikling. Et økonomisk opsving i starten af 00’erne blev efterfulgt af en finanskrise, hvor arbejds- og boligmarkedet blev særligt hårdt ramt i landdistrikterne.Samtidig er der gennemført flere store politiske reformer, som Strukturreformen, Politireformen og Sygehusreformen, der for at opnå øget produktivitet har betydet, at færre og større enheder er blevet oprettet og placeret i de større byer. I den efterfølgende periode har mange kommuner foretaget lignende beslutninger om at samle og centralisere kommunale institutioner, som for eksempel skoler, plejehjem og børnehaver, hvilket har svækket landsbyerne yderligere.



Byrådets udfordringer

Riget fattes penge!

Forfald på landet!

Behov for at styrke attraktivitet!

Virksomhederne skal have arbejdskraft

Borgerne skal have et ordentligt sted at bo.



Hjørring Kommune

Skoler i Hjørring Kommune

 Områdebyer
 8 km radius



Hjørring Kommune

Skoler i Hjørring Kommune

 Lokalbyer
 8 km radius



Hjørring Kommune

Skoler i Hjørring Kommune

 Alle kommunale skoler
 8 km radius



Hjørring Kommune

Skoler i Hjørring Kommune

 Privatskoler
 8 km radius



Samling & Sammenhold

Dialogen med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere er 
altafgørende i en kommune med vores udfordringer.

Kommunen kan ikke alene

Del nu den mejetærsker!

Samme medicin i Hjørring!

Attraktivitet
Identitet
Prioritere

PLUS15

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dialogen med vores borgere, virksomheder og samarbejdspartnere er altafgørende i en kommune med vores udfordringer.Vi samarbejder om at skabe nyt – både i landdistriktet i byerneKommunen kan ikke alenePolitikerne skal turde prioritere og lade være med at sagsbehandle – brug medarbejdernes og borgernes ressourcer



Fordele rollerne:
- Politikere skal kunne prioritere 
- Lad embedsmændene sagsbehandle
- Giv plads til dialogen med borgerne

Tilgang til byudvikling - hovedpointer

Timing:
- Helhedsplaner i landsbyer,

når byen er klar og ikke når det
passer ind i en kommunal kalender

Planlægning:
- Skal tages lige så seriøst, når vi

skrumper en by, som når vi laver
et nyt erhvervsområde

Byernes identitet:
- Kommunen kan ikke servere en færdig

løsning fra automaten.
- Byudvikling (eller afvikling)

skal ske i samspil med borgerne, 
så drivkraften bliver i byen, 
når ”kommunen pakker sammen”



Planlægning – rette indsats på rette sted

Hvad ville vi afprøve i Sdr. Rubjerg?
• Nedrive tomme og skæmmende huse 

strategisk = afkorte byen
• Beplante tomter og give udsigt og adgang 

til det bagvedliggende landskab
• ”Flytte” byggeretter = Vende byen

Aktivt samarbejde med borgere
• Øge herlighedsværdien af landsbyen 

Trække naturen ind i byen
• Koordinere med andre landsbyindsatser 

(nedrivningspulje, indretning af tomt 
(bjeskhaven))

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udfordring er umiddelbart urbanisering og aldring, men det kommer til udtryk ved:Tomme, nedslidte huse, der påvirker indtrykket af et områdeBoligmarkedet kommer ud af funktionBorgerne lever med uattraktive naboerDet gælder særligt vejkantsbyerneDERFORVi tager planlægning for afvikling – eller tilpasning til fremtiden – lige så seriøst, som når vi skal udvikle en ny bydel.Historien om, hvordan oplevelsen langs Løkkensvej er – kigget ind i folks vinduer, forfaldne bygninger – et område, der lige stille er blevet uattraktivt.Forfaldet giver mismod – derfor går vi tæt på det enkelte sted og forsøger at finde det rigtige virkemiddel.Men vi siger også, at alt ikke kan lade sig gøre alle steder.LØKKENSVEJS-PROJEKTETEn plan for grønnere landsbyer skal stoppe den negative spiral i en række små landsbyer på hovedvejen mellem Løkken og Hjørring.På hovedvejen mellem Løkken og Hjørring ligger en stribe små landsbyer, som er vokset op omkring Løkkensvej i en aflang form langs med vejen. Vej, cykelsti og fortov har med årene bredt sig, så stort set alt grønt foran husene er presset ud af byens hovedstrøg.Da trafikken samtidigt er tiltaget, er husene langs vejen langsomt faldet i attraktionsværdi, og en del huse står tomme og i forfald. Dette triste førstehåndsindtryk smitter af på boligkvarterer, som ellers ligger væk fra vejen.Løkkensvej skal leve godtDenne udvikling forsøger Hjørring Kommune nu at stoppe med forsøgsprojektet “Løkkensvej – lev godt, lad det gro”. Projektet rummer nye perspektiver på den fysiske planlægning af landsbyer. En del af projektets 7,5 mio. kr. skal bruges til at skabe et miljø, som fjerner forfaldne huse, skaber en grøn kerne omkring hovedvejen og giver regulær og tilgængelig natur med stier på de sider i byen, der vender væk fra hovedvejen.Vi tror, det er muligt at skabe et miljø, som folk har lyst til at bo i, selvom byen skrumper og bliver mindre, fortæller borgmester Arne Boelt. Her blev det også understreget, at netop byer uden skole og dagligvarebutikker kræver ekstra opmærksomhed fra kommunens side.Grøn bykerne på 400 meterØnsket med byens fysiske udvikling er at indsnævre og gøre hovedvejen gennem byen mere grøn, så man får en ny kerne på 400 meter. Hovedvejen bliver til gengæld smallere med snoet vej og cykelsti, som også skal rumme forskellige grønnebeplantninger.Det skal være pænt, og det skal være en positiv oplevelse at køre gennem Sdr. Rubjerg, men først og fremmest skal borgerne få en oplevelse af et rart sted at bo, forklarer Bente Mouritzen fra Hjørring Kommune.Byen støder som mange andre landsbyer op til markarealer. Det første stykke af marken er forholdsvis blød engbund og derfor svær for landmanden at dyrke rentabelt.Denne bræmme skal indgå i et stisystem, som på længere sigt udbygges med mulighed for at binde landsbyerne sammen med et alternativt og naturskønt stisystem, siger Helle Lyngbak, ansat i Hjørring Kommune. Denne del er udfordret af samspillet mellem planlov, landbrugslov og naturbeskyttelseslov, men i Hjørring tror man, dette kan løses.Fakta:Sdr. Rubjerg: 200 indbyggereBeliggende mellem Løkken (7 km.) og Hjørring (13 km.)Byen har en kro, et par håndværksmestre, kraft-varmeværkIndsatsområder Løkkensvej – lev godt, lad det groBorger- og interessentinvolvering i planlægningenOpkøb af strategisk udvalgte grunde samt huse til nedrivningOpstart af naturpletter i landsbyerne og kobling til “nabo-natur”Landskabs- og naturforbedringer – samt sammenhængende naturstier til nabobyerFysisk forskønnelse af Løkkensvejs profil Øget sikkerhed og mobilitet på LøkkensvejKommunen har afsat 7,5 mio. kr. til projektet, hvoraf staten dækker 60 pct.



Hvorfor investerer Byrådet i teater, havn, haller og 
stadion, når I også lukker skoler og plejehjem?

Driften skal køre!
Helhed – ikke alt overalt
Politisk ansvar og vilje
Fyrtårne-projekter:
Attraktivitet og identitet



Hvorfor investerer Byrådet i teater, havn, haller og 
stadion, når I også lukker skoler og plejehjem?

Hvad er næste træk?

Ville jeg gøre noget anderledes?



Tak for ordet!
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