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I en tid med stordrift og globalisering er det vigtigt også at
se nærmere på det mangfoldige Danmark. Dialekterne og
de sproglige nuancer. De forskellige lokale kulturer, både
de nedarvede og dem, der opstår i nye miljøer. Forskellene
i erhvervsgrundlag. De afvekslende landskaber, bygnings-
og kulturmiljøer.

Forskelle i livsvilkår kan for nogle være et reelt problem.
For andre måske en mulighed for at opnå nye og andre
former for livskvalitet. Forskelle kan også være en dynamo
for udvikling.

På byplanmødet vil vi sætte fokus på den lokale egenart,
og holde variationen i værdier og vilkår op imod den nye
rollefordeling på planområdet.

Kommunerne skal bære det nære demokrati – i sig selv en
udfordring i de nye større enheder. De skal sikre de
bymæssige og landskabelige kvaliteter i dialog med borgere,
erhvervsliv – og staten. De skal komme med indspil til
den regionale udviklingsplan, bl.a. gennem deltagelse i
vækstfora.

Hvordan det åbne land skal bruges og se ud i fremtiden, er
en anden udfordring i kommunerne. Afvejning af erhvervs-
interesser med natur, miljø, turisme og friluftsliv? Hvad
med de bynære landskaber? I hvor høj grad kan og skal
man “stå på skuldrene” af regionplanerne? 

Regionerne skal primært agere gennem visioner og politik-
ker. Hvor langt er de med overvejelser og initiativer i for-
hold til bl.a. den regionale udviklingsplan og vækstfora?

Staten skal både håndtere de fælles krav til helheden – og
konkretisere sine interesser i kommunernes og regionernes
planlægning. Hvordan kan kravene om ensartethed
udmøntes, så der gives rum for lokale løsninger? I hvor
høj grad skal f.eks. vækst- og stagnationsområder behand-
les forskelligt / ens? 

“Vi ved bedst selv lokalt – vi finder os ikke i al den styring
og ensretning!”
“Vi kræver lige vilkår – uanset hvor i landet vi bor!”

Nemt har det aldrig været – at finde balancen imellem
decentralisering og central styring. Statens nye, mere
direkte rolle i forhold til kommunernes planlægning
skærper den udfordring. Et tæt og konstruktivt samspil
imellem kommune, region og stat bliver helt afgørende
for, om intentionerne i den nye planlov vil lykkes. Hvor-
dan det kan udvikles i praksis, vil vi sætte til debat på
byplanmødet.

Torben Nøhr
Formand for Dansk Byplanlaboratorium

Mellem lokale løsninger og statslig styring
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10.00 Byplanmødet åbnes i ROFI-Centret, Ringkøbing. Velkomster ved
* formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium, og
* borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing Kommune

Ligeværd og egenart
Hvordan kan kommunerne bidrage konstruktivt til det mere direkte samspil på plan-
området med staten, de nye nabokommuner og regionen? 
* Ole Albæk, medlem af sammenlægningsudvalget for Ny Hjørring Kommune 

På samme hammel
En sti rundt om Nordsøen – hvorfor ikke? Med fokus på friluftsliv, turisme, kultur- og
naturmiljøer realiseres projektet i et samarbejde mellem 7 lande, 26 regioner, utallige
kommuner, museer og andre aktører. Perspektiver for planlægning på tværs af gamle og
nye grænser, set i lyset af den nye planlov? 
* Anna Studsholt, arkitekt m.a.a., projektleder Nortrail-projektet, Nordjyllands Amt 

11.00 Pause

11.30 Den uendelige reform
Hvorfor skal den offentlige sektor reformeres i top og i bund og i det uendelige? 
Hvilke muligheder har myndighederne for at agere i forhold til aktuelle trends i en
omskiftelig virkelighed – imellem lokale og globale hensyn, demokrati, magt, visioner 
og krisestyring? 
* Ove Kaj Pedersen, professor, International Center for Business and Politics, 
Handelshøjskolen i København

Ved den vindrørte fjord
Refleksioner mellem før og nu …..
* Hans Edvard Nørregård-Nielsen, mag.art., formand for Ny Carlsbergfondet

12.20 Pause – transport til frokost- og delmødesteder

14.00 Delmøder (se side 4-6) i Ringkøbing

15.45 Pause – transport til og fra hoteller

19.00- Aftenarrangement i ROFI-Centret, Ringkøbing 
01.00 ByplanPrisen 2006, middag, underholdning, dans

09.00 Byplanmødet genoptages i ROFI-Centret, Ringkøbing

09.05- Museet uden vægge 
09.35 Ringkøbing Fjord området – en egns kulturarv, idéudvikling og resultater 

* Kim Clausen, museumsinspektør, Skjern-Egvad Museum

10.00 Udflugter i Ringkøbing Fjord området (se side 7-17) afgår fra ROFI-Centret

16.00 Fælles afslutning på Vestas ved Ringkøbing Havn. Byplanmødet afrundes af: 
* borgmester Torben Nørregaard, Videbæk Kommune 
(formand for sammenlægningsudvalget for den nye Ringkøbing-Skjern Kommune), og
* formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium

16.30 Byplanmødet slutter 

TORSDAG 
DEN 5. OKTOBER 

FREDAG 
DEN 6. OKTOBER

PROGRAM RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES 
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DELMØDER
Torsdag den 5. oktober kl. 14.00-15.45

Efter frokost afholdes delmøderne forskellige steder i Ringkøbing. Af hensyn til lokalestørrelser og bustransport er der
loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det vil kun være muligt at deltage i 1 delmøde, og ønskerne
efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten i
prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder.

Delmøderne L og M arrangeres i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere.

A Hovedforedrag – tættere på

Delmøde med mulighed for spørgsmål til og
debat med følgende hovedforedragsholdere:
* Ole Albæk
* Anna Studsholt
* Ove Kaj Pedersen

B I udkanten – af hvad?

De bosætningsstrategier, der i disse år formule-
res og iværksættes i mange yderområder, foku-
serer på kvaliteter som stedets identitet, natur-
mæssige herligheder og billige boliger. Hvor-
dan følger kommunerne strategierne op i prak-
sis? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvem
kan man tiltrække, og hvordan er samspillet
mellem de lokale og tilflytterne? Hvad er reali-
stisk: udvikling, stagnation, afvikling? 
* Afdelingsarkitekt Claus Josefsen, 

Plan- og Bygningsafd., Ringkøbing Kommune
* Afdelingsleder Martin Weis Holm, Udvik-

lingssekretariatet, Nykøbing Falster Kommune

C Byen og landskabet

De særligt attraktive landskaber med ådale,
skov og ikke mindst havudsigt er blevet særde-
les efterspurgte til byudvikling. Er vi i vækstens
navn ved at sælge ud af herlighedsværdierne, så
kommende generationer ikke har mulighed for
at opleve storslåede og sammenhængende ube-
byggede landskaber? Eller kan vi med kvalitet
og talent skabe nye spændende byområder, der
forstærker det omgivende landskabs karakter? 
* Arkitekt Dan Borgen Hasløv, 

Hasløv & Kjærsgaard
* Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen, 

Danmarks Naturfredningsforening

D Det åbne land – kommunernes nye
planopgaver

Kommunerne får en central rolle i fremtidens
planlægning af det åbne land – inden for nogle
overordnede rammer, som udstikkes af staten.
Hvis det nye system skal blive en succes, skal
der skabes lokalpolitisk ejerskab til de nye
planopgaver. Samtidig skal der udvikles et nyt
samspil mellem statens varetagelse af de natio-
nale interesser og kommunernes konkrete
planlægning. Hvordan sikrer vi dette samspil?
Og balancen mellem beskyttelse og benyttelse?
* Vicedirektør Anne-Marie Rasmussen, 

Skov- og Naturstyrelsen
* Planchef Jens Hedegaard, Holbæk Kommune 

ROFI

Bymidte

Ringkøbing Fjord

Holmsland Klit
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E Regionale landbrugsstrategier

Landbruget i planlægningen efter kommunal-
reformen. Hvad er de vigtigste udfordringer og
handlemuligheder i regionernes udviklingspla-
ner og kommunernes åben land planlægning?
Hvordan kan kommunerne og landbruget
samarbejde i den nye struktur? På delmødet
lægges op til debat på baggrund af udmeldin-
ger fra staten og erfaringer fra pilotprojekter i
Aarhus og Ringkjøbing Amter. 
* Landskabsarkitekt Lisbeth Ogstrup, 

Skov- og Naturstyrelsen
* Kontorchef Jan Reisz, Aarhus Amt
* Direktør Bolette van Ingen Bro, 

Videncenter for fødevareudvikling

F Kulturarv som strategisk ressource

I februar 2006 blev der udpeget fire kultur-
arvskommuner, som får støtte til at undersøge
kulturarvens potentiale som en dynamo i kom-
munernes planlægning. To af disse, Hvidovre
og Ny Hjørring Kommune, fortæller om,
hvordan de arbejder strategisk med den lokale
kulturarv – og hvad de mener, kulturarven kan
bruges til. 
* Arkivchef Poul Sverrild, Kulturhistorisk

Enhed, Hvidovre Kommune
* Plan- og udviklingschef Helle Lassen, 

Hirtshals Kommune

G Fremtidens detailhandel?

Detailhandelsudvalget kommer i juni med sin
betænkning med anbefalinger til den frem-
tidige detailhandelslovgivning. Mange spørgs-
mål er blevet vendt, men lever resultatet op til
forventningerne og behovene? Får kommuner-
ne den liberalisering, som mange ønsker, og får
brugerne den ensartede administration, som
der så åbenlyst er brug for? Og hvordan er
detailhandelsbestemmelserne i planloven at
arbejde med i praksis?
* Formand Jann Sjursen, 

Detailhandelsudvalget
* Projektudvikler Niels Parmo Christensen,

Skanska

H Den regionale udviklingsplan 
– vejen til strategisk samarbejde?

Den regionale udviklingsplan er planlovens
nye strategiske dokument. Hvad kan regioner
og kommuner bruge en regional udviklings-
plan til? Hvordan kan samarbejdet om planen
tilrettelægges, så kommunerne får ejerskab til
den regionale udvikling? Og hvordan skal
planen spille sammen med de mange andre
planer, strategier og initiativer, der udarbejdes
regionalt og lokalt?
* Sociolog Niels Helberg, Sven Allan Jensen
* Borgmester Jørn Lehmann Petersen, 

Broager Kommune Delmøder fortsættes....

Ringkøbing bymidte og havn

DB_06_tryk  22/05/06  16:51  Side 5



6 D E T  5 6 . D A N S K E  B Y P L A N M Ø D E

I Den mangfoldige by 
– har vi redskaberne?

Miljøministeriet afslutter i sommeren 2006 et
partnerskabsprojekt med Fonden Realdania om
“Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels-
og lokalplanlægningen”. Projektet belyser bl.a.,
hvordan kommuner i udlandet samarbejder
med private om byudvikling og byomdannelse.
Formålet med delmødet er at diskutere, hvor-
dan vi forbedrer vores plankultur – herunder
om der er behov for nye værktøjer?
* Vicedirektør Niels Østergård, 

Skov- og Naturstyrelsen
* Byg- og planchef Søren Klint Kistorp, 

Haderslev Kommune

J Bedre nærdemokrati, bedre planer?

Hvordan sikres og videreudvikles demokratiet i
de nye større kommuner – med større afstande
og færre politikere? De nye kommunestørrelser
giver anledning til at overveje, hvordan politi-
kere og planlæggere når ud til borgere og virk-
somheder i alle lokalområder. Delmødet lægger
op til en debat om succeskriterier for god
borgerinddragelse. Det drøftes bl.a., om der er
behov for udarbejdelse af egentlige køreplaner
for inddragelse. Mødet tager udgangspunkt i
resultater og anbefalinger fra projekt “Fornyelse
af planlægningen”.
* Teamleder Anne Skovbro, 

Københavns Kommune
* Centerchef Mette Kristoffersen, Hals Kommune

K Metodefrihed og kvalitet

Det er let at blive enig om, hvad dårlig plan-
lægning er – eller er det? Hvis det er så let,
hvorfor er der så en del eksempler rundt
omkring i landskabet og byerne, som beviser
det modsatte? Det store spørgsmål er, hvordan
vi sikrer ejerskab og kvalitet i den måde, vi til-
rettelægger de nye planlægningsprocesser på? 
Er svaret skræddersyede løsninger eller dialog-
planer? Eller er der behov for en større værktøj-
skasse med processer, der kan tages i brug
afhængigt af problemstillingen? 
* Stadsarkitekt Knud Tranholm, 

Aalborg Kommune
* Souschef Jannik Nyrop, Byplankontoret,

Odense Kommune

L Få en kommune(plan) der rykker!

Appreciative Inquiry (AI) – eller den værdsæt-
tende samtale – er en metode til at skabe udvik-
lingsprocesser, hvor der fokuseres på styrker og
succeser som afsæt for udvikling snarere end
problemer og mangler. AI kan måske blive et af
de redskaber, der skal være med til at sikre en
sammenhængende kommuneplanlægning i de
nye kommuner. Som inspiration skal vi høre,
hvordan AI blev brugt til at udvikle og forandre
Kommuneteknik København. Herefter forløber
delmødet som et metodeudviklingsværksted,
hvor deltagerne via inddragelse af cases prøver
metoden af på egen krop.
* Direktør Pernille Andersen, 

Kommuneteknik København

M Plankultur med rum for den 
skæve idé

Gode ideer opstår – og mens nogle bliver til
virkelighed, bliver andre skrottet. Hvordan kan
det være? Hvordan sikrer man en plankultur
med åbenhed overfor den skæve idé? Hvordan
skaber man ejerskab til den skæve idé både i
administrationen og blandt politikerne? Via to
inspirerende oplæg og ud fra egne erfaringer vil
deltagerne arbejde med konkrete bud på vigtige
grundvilkår for en innovativ plankultur.
* Bestyrelsesformand & adjungeret professor

Steffen Gulmann, Copenhagen Business School
* Plan- og Udviklingschef, Thomas Finke, 

Køge Kommune

N Forandringer er en udfordring!

De fleste nye kommuner har valgt at placere
sektorforvaltninger i de gamle rådhuse. Hvad
indebærer det for samarbejdet på tværs af sekto-
rer? Skal man betragte den nye geografi, admi-
nistration og arbejdsdeling på planområdet som
en ekstra arbejdsbyrde? Eller som en mulighed
for at gøre op med vanetænkning og bureaukra-
tiske arbejdsgange? Hvordan får man sparket
positiv energi ind i forandringsprocessen?
* Konsulent og Kaospilot Jesper Mathisen, KL
* Arkitekt m.a.a. Gugga Zakariasdottir,

Bornholms Regionskommune
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rettelægger de nye planlægningsprocesser på? 
Er svaret skræddersyede løsninger eller dialog-
planer? Eller er der behov for en større værktøj-
skasse med processer, der kan tages i brug
afhængigt af problemstillingen? 
* Stadsarkitekt Knud Tranholm, 

Aalborg Kommune
* Souschef Jannik Nyrop, Byplankontoret,

Odense Kommune

L Få en kommune(plan) der rykker!

Appreciative Inquiry (AI) – eller den værdsæt-
tende samtale – er en metode til at skabe udvik-
lingsprocesser, hvor der fokuseres på styrker og
succeser som afsæt for udvikling snarere end
problemer og mangler. AI kan måske blive et af
de redskaber, der skal være med til at sikre en
sammenhængende kommuneplanlægning i de
nye kommuner. Som inspiration skal vi høre,
hvordan AI blev brugt til at udvikle og forandre
Kommuneteknik København. Herefter forløber
delmødet som et metodeudviklingsværksted,
hvor deltagerne via inddragelse af cases prøver
metoden af på egen krop.
* Direktør Pernille Andersen, 

Kommuneteknik København

M Plankultur med rum for den 
skæve idé

Gode ideer opstår – og mens nogle bliver til
virkelighed, bliver andre skrottet. Hvordan kan
det være? Hvordan sikrer man en plankultur
med åbenhed overfor den skæve idé? Hvordan
skaber man ejerskab til den skæve idé både i
administrationen og blandt politikerne? Via to
inspirerende oplæg og ud fra egne erfaringer vil
deltagerne arbejde med konkrete bud på vigtige
grundvilkår for en innovativ plankultur.
* Bestyrelsesformand & adjungeret professor

Steffen Gulmann, Copenhagen Business School
* Plan- og Udviklingschef, Thomas Finke, 

Køge Kommune

N Forandringer er en udfordring!

De fleste nye kommuner har valgt at placere
sektorforvaltninger i de gamle rådhuse. Hvad
indebærer det for samarbejdet på tværs af sekto-
rer? Skal man betragte den nye geografi, admi-
nistration og arbejdsdeling på planområdet som
en ekstra arbejdsbyrde? Eller som en mulighed
for at gøre op med vanetænkning og bureaukra-
tiske arbejdsgange? Hvordan får man sparket
positiv energi ind i forandringsprocessen?
* Konsulent og Kaospilot Jesper Mathisen, KL
* Arkitekt m.a.a. Gugga Zakariasdottir,

Bornholms Regionskommune
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UDFLUGTER
Fredag den 6. oktober kl. 10.00-16.00 

Efter foredraget “Museet uden vægge” fredag morgen i ROFI-Centret i Ringkøbing starter alle udflugter herfra kl. 10.00
præcis og er tilbage på Vestas ved Ringkøbing Havn senest kl. 16.00 til byplanmødets fælles afslutning. Der er loft over
deltagerantallet på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst
ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge!
Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne.

Udflugterne nr. 6 og 7 arrangeres i samarbejde med Ringkjøbing Amt og udflugt nr. 13 i samarbejde med Skjern-Egvad
Museum. Alle øvrige udflugter arrangeres i samarbejde med de 5 kommuner, der sammenlægges til den nye Ringkøbing-
Skjern Kommune: Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern og Videbæk – samt Ringkjøbing Amt (udflugt nr. 3, 12 og
14), Ringkøbing Museum (udflugt nr. 1), Foreningen til bevaring af Ringkjøbing by og omegns særpræg (udflugt nr. 4),
Hvide Sande Havn (udflugt nr. 8) og Skov- og Naturstyrelsen, Oxbøl Statsskovdistrikt (udflugt nr. 10). 

1 Vestjyske “kulturkanoner”

Udflugten går til en række spændende
vestjyske bygningsværker, hvor arkitektur og
bygningsmaterialer i høj grad er forbundet
med det sted, hvor bygningerne er opført. Vi
besøger Hover kirke ved Ringkøbing, som er
en af landets første stenkirker. Kirken er net-
op blevet udpeget som et af de 12 værker i
arkitekturkanonen. Herefter kører vi til herre-
gården Nørre Vosborg, der i disse år gennem-
går omfattende restaureringsarbejder. Fonden
Realdania har overtaget stedet, der nyindret-
tes med museum, kulturcenter samt hotel-,
konference- og restaurantfaciliteter.
Frokosten indtages på Strandingsmuseet i
Thorsminde, der bl.a. fortæller om de mange
forlis og strandinger ud for den jyske vestkyst.
Fra Thorsminde kører vi til Strandgården, en
repræsentant for de mange unikke klitgårde.

Klitgårdene udtrykker den særlige byggeskik,
der opstod langs den jyske vestkyst i begyn-
delsen af 1800-tallet. De anses i dag for at
være en umistelig del af den danske bygnings-
kultur.

Klitgård Strandingsmuseet i Thorsminde

Hover Kirke
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2 Lem – smedenes by

På vej til Lem besøger vi den godt 200 år
gamle studedriverkro Røde Kro mellem Vel-
ling og Lem. En af de vestjyske drivveje gik
øst om Ringkøbing, langs fjorden gennem
Velling Sogn og videre gennem Dejbjerg til
broen over Skjern Å. Langs drivvejen lå der
adskillige små krogårde, hvoraf kun Røde Kro
er bevaret. Røde Kro er en kulturhistorisk
perle, der siden 1992 er restaureret af frivillige
fra egnen. Fra Røde Kro kører vi til Lem, der
er Danmarks største industriby i forhold til
indbyggerantal. Vi hører om byens mange
jern- og metalindustrier, der har betydet, at
Lem kaldes “smedenes by” og besøger Vestas,
som producerer møllevinger til det meste af
verden. Efter frokost på Hotel Smedegården
besigtiger vi den helhedsorienterede byforny-
else, som Lems bymidte for nylig har gen-
nemgået. Herefter kører vi til en af Europas
største (og første) vindmølleparker umiddel-
bart vest for Lem og slutter i Stauning med et
besøg på det nyligt udvidede Dansk Veteran-
flymuseum.

3 Naturen – Vestjyllands fremtid

Udflugten går til sluserne i Hvide Sande, der
adskiller Vesterhavet fra Ringkøbing Fjord.
Her skal vi høre om slusernes betydning for
vandmiljøet i Ringkøbing Fjord. Vi besøger
det internationale fuglebeskyttelsesområde
Tipperne og de 400 små og primitive jagthyt-
ter på Værnengene. Hytterne er fritidshuset i
sin mest primitive form. Tipperne er ikke
indarbejdet i kommunens planlægning, men
omfattes af en fredningskendelse fra 2002.
Frokosten indtages på Vesterlund Kro tæt på
Værnengene. Herefter går turen til Bork
Havn, der både er fiskerleje for fjordfiskere,
attraktiv lystbådehavn, centrum for turismen
i den sydlige del af Ringkøbing Fjord og et af
Nordeuropas mest benyttede områder for
vindsurfere. På en af Vestjyllands største
svinefarme, Hegndal, hører vi om samspillet
og modsætningerne mellem landbrugsinteres-
serne vs. miljøet og natur- vs. turismeinteres-
serne. Turen slutter ved Skjern Å, hvor vi ser
en del af Danmarks største naturgenopret-
ningsprojekt fra Lønborg Borgbanke.

Vindmøller (tv.)
Stauning havn (mf.)
Dansk Veteranflymuseum (nederst)

Udsigt fra Lønborg Borgbanke (øverst tv.). Vindsurfere, Ringkøbing Fjord (øverst th.)
Jagthytter på Værnengene (nederst)
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4 Byvandring i Ringkøbing 
– bevaring og havneomdannelse

På byvandringen gennem Ringkøbings velbe-
varede bymidte ser vi resultatet af en restriktiv
bevaringspolitik samt bevaringsarbejdet gen-
nem ca. 33 år. Vi besøger bevaringsområdet,
det gamle amtsrådhus på torvet og Ring-
købing havn, der sidste år fyldte 100 år i dens
nuværende udseende. Frokosten indtages på
det gamle fredede Hotel Ringkøbing.
Havnen, der nu igen forbinder byen og fjor-
den, har for nylig gennemgået en omfattende
omdannelse, hvor tiloversblevne arealer fra
bl.a. det tidligere Nordsøværft er blevet ind-
draget til bolig- og erhvervsformål. Master-
planen, der blev udarbejdet i 1997 straks efter
værftets lukning, er i dag stort set realiseret.
På havnevandringen besøger vi også Plesner’s
fredede havnehus fra 1905 og på havnens
erhvervshalvø ser vi bl.a. vindmølleproducen-
ten Vestas’ produktion af møllehuse. 

5 En kystby under forandring

Ringkøbing er med sin beliggenhed ved Ring-
købing Fjord omfattet af de særlige betingel-
ser for byer indenfor de kystnære dele af by-
zonen. Dette sætter begrænsninger for byens
udvikling. Byudvikling under disse vilkår er
emnet for denne udflugt. Udflugten starter i
Ringkøbings bevaringsværdige bymidte, hvor
vi skal se på købstadens udvikling historisk.
Herefter går turen til en række specielle
udstykninger, bl.a. en ny bydel som resultat af
en arkitektkonkurrence. Vi skal se planerne
og området for et nyt kulturcenterprojekt af
arkitekterne PLOT og slutter på havnen – et
samlet byomdannelsesprojekt. Frokosten ind-
tages på Vestjyllands Højskole i Velling.

Ringkøbing Havn. Nye boliger,
havnepromenade og erhvervshalvø 

Plesners Havnehus

Torvet i Ringkøbing

Nye og gamle boliger. 
Holmegårdsbakken (øverst), 
Økoplanen (nederst tv.) og 
Østergade (nederst th.)
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6 Kulturmiljø og vindmøller 
omkring Nissum Fjord

Udflugten går til Sandholm Havn ved Nis-
sum Fjord, en af de mange små fjordhavne,
som gennem generationer er blevet benyttet
af fritidsfiskere. Selv om havnene i dag har
mistet deres betydning som fiskerihavne, er
de stadig værdifulde kulturmiljøer og møde-
steder for egnens befolkning. Turen går videre
gennem sommerhusområder op ad den
fredede Bøvling Klit til Torsminde. Her spiser
vi frokost på Strandingsmuseet St. George.
Næste stop er Risøs prøvestation ved Høv-
søre, hvor nye vindmøller testes, før de sættes
i produktion. Herfra kører vi til herregården
Nørre Vosborg, som Fonden Realdania har
overtaget ud fra ønsket om at sikre det kultur-
historiske miljø for offentligheden. På turen
tilbage til Ringkøbing vil der blive redegjort
for den igangværende opstilling og sanering af
vindmøller i amtet.

Nr. Vosborg

Vindmøllepark
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7 Kronheden og Vest Stadil Fjord

En hovedværdi i den vestjyske natur er den
lysåbne natur med dens store betydning for
dyre- og plantelivet, landskabet, kulturhistori-
en og følelsen af vestjysk identitet. Lysåben
natur omfatter heder, enge, overdrev og vand-
områder. Som ansvarlig myndighed har Ring-
kjøbing Amt lagt afgørende vægt på bevarelsen
af den lysåbne natur, både ved at pleje eksiste-
rende natur og gennem genopretning af
naturområder. På turen vil vi se udvalgte
områder, hvor en aktiv indsats har medvirket
til at fastholde eller genskabe en varieret
natur. Frokosten indtages på Vesterhavshotel-
let Vedersø Klit, hvor der vil være mulighed
for at gå en tur langs Vesterhavet.

Hytte ved Vest Stadil Fjord

Indlandsklitter

DB_06_tryk  22/05/06  16:51  Side 11



12 D E T  5 6 . D A N S K E  B Y P L A N M Ø D E

8 Hvide Sande Havn

Udflugten starter ved Tyskerhavnen i Hvide
Sande, afsnittet for fjordfiskeri med fiskejoller
og ældre redskabshuse. Ved en nyanlagt træbro
er der blevet plads til 6 husbåde. Det planlæg-
ningsmæssige grundlag er skabt i et tæt samar-
bejde mellem havnen og kommunen. Turen
går videre gennem afvandingsslusen, forbi
værftsområdet til “Blåtårn”, havnens admini-
strations- og havnevagtsbygning. Fra Blåtårn
har man det store overblik over havnen, både
visuelt, planlægningsmæssigt og økonomisk.
Frokosten indtages på Restaurant under Broen.
Efter frokost vandrer vi gennem Sydhavnen og
forbi havnens store auktionshal, havnens hjer-
te. Herfra går turen til Sydstranden med fin
udsigt til indsejling og moler, hvorfra vi med
bus kører til Nordhavnen med ligge- og losse-
kajer. Som afslutning bestiger vi Troldbjerg, en
af områdets største klitter.

Hvide Sande Havn (med uret):
Tyskerhavnen, nye husbåde, 
udsigt fra Troldbjerg, fjordfiskere 
og Blåtårn
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9 Turismen på Holmsland Klit

På denne udflugt fortælles om turismens
udvikling fra de oprindelige badehoteller ved
Søndervig til helårsturisme i området. Turen
starter ved Houvig, hvor vi ser bunkersan-
lægget fra besættelsestiden, der er en del af
fæstningsanlægget Atlantvolden. Vi kører
videre til Søndervig, der i de senere år har
gennemgået en stor forvandling hen imod
helårsturisme. Frokosten indtages på Restau-
rant Sandgården. Herfra fortsætter vi langs
Holmsland Klit, hvor der bliver mulighed for
at opleve samspillet mellem fjord og hav.
Næste stop er Hvide Sande, hvor vi bl.a.
besøger en nyetableret, kabeltrukket vandski-
bane – den første af sin art i Danmark. Vi
besøger endvidere stranden syd for indsejlin-
gen og den store klit Troldbjerg tæt ved hav-
nen. Ved begge lokaliteter er stianlæg m.v.
udført med størst mulig hensyntagen til til-
gængelighed for alle, selv om det oprindelige
terræn ikke indbyder hertil.

Holmsland, klitter

Bunkersanlæg

Søndervig Badevej
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10 Klitgårde

Livet på klitten for over 100 år siden var gan-
ske specielt. Denne udflugt forsøger at give et
indtryk af de vilkår, der knytter sig til at leve
med Nordsøen som nærmeste nabo. Turen
starter ved en fredet klitgård i Klegod syd for
Søndervig. Gården er privatejet og ejeren vil
fortælle om gårdens historie. Herefter fortsæt-
tes mod syd til Lyngvig Fyr, der er placeret på
en 17 m høj klit. Der bliver mulighed for at
komme op i toppen af fyret. Frokosten indta-

ges på Fiskeriets Hus i Hvide Sande, der fun-
gerer som fiskerimuseum og akvarium. Efter
frokost går turen til Haurvig, hvor vi besøger
den gamle strandfogedgård Abelines Gård.
Gården er en af vestkystens bedst bevarede
klitgårde og fungerer i dag som museum med
udstillinger af forskellig art. Vi slutter med en
vandretur i klitterne i Haurvig, hvor Oxbøl
Statsskovdistrikt vil fortælle om sandflugts-
bekæmpelse langs den jyske vestkyst. 

Lyngvig Fyr Abelines Gård

Mette Banks Gård
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11 Videbæk – følg mælken

Besøg på Birkmosegård ved Herborg, hvor
ejeren viser rundt og fortæller om arbejdet
med at drive en moderne kvæggård. Herefter
går turen til Videbæk, hvor frokosten indtages
på Westergårds Hotel, kunstneren Jens Lunds
barndomshjem. Efter frokost byvandring gen-
nem Videbæks fornyede bymidte, hvor vi ser
og hører om bygennemfartsprojekt og master-
planområde for den gamle skolegrund. Turen
går videre til Nr. Vium, et vigtigt regionalt
erhvervsområde, hvor vi på Arla Foods skal se
på fremstilling af guloste. Afslutningsvis
besøger vi herregården Brejninggård, hvor ny
bebyggelse er tilpasset det gamle herregårds-
anlæg. På vejen dertil passerer vi landsbyen
Egeris, der har haft stor succes med genetable-
ring af Tingstedet som et led i styrkelsen af
lokaldemokratiet.

Videbæk (herover):
Hovedgade, Westergaards Hotel, ny skole

Arla Foods Brejninggård

Arinco
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12 Byudvikling på “skjernsk”

På vej til Skjern besøger vi en af kommunens
aktive landsbyer, Rækker Mølle. Landsbyen er
et eksempel på et lokalsamfund med et leven-
de og aktivt landsbymiljø, der bl.a. benytter
kulturarv i byens markedsføring. Vi besøger
møllegården, hvor der arbejdes med at bevare
de kulturhistoriske træk, samtidig med at der
etableres et mikrobryggeri. Vi fortsætter langs
Ganer Å og ser resultaterne af første etape af
naturgenopretningsprojektet for hele Ganer
Å. Frokosten indtages på Pakhuset i Skjern,
hvor der orienteres om byudvikling på
“skjernsk” med Skjern bycenter, nye boligom-
råder i samspil med naturgenopretning og nye
erhvervsområder. Herefter går turen til Skjern
Å, hvor vi hører om arbejdet med masterpla-
nen for Skjern-Tarm og Skjern Innovations-
center. Dagen slutter med en travetur over
Kong Hans’ Bro til Tarm.

Ryttere på Kong Hans Bro

Rækker Mølle Gård

Skjern midtby
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13 Oplevelsesøkonomi i Vestjylland

Turisme og naturoplevelser – ofte betegnet
som oplevelsesøkonomi – er en af de ting,
som mange mener er Vestjyllands fremtid.
Turen giver en smagsprøve på projekt
“Vestjyllands Økomuseum – kultur, natur og
turisme”, hvor Skjern-Egvad Museum gen-
nem 15 år har ændret karakter fra at være et
mindre lokalmuseum til et stort museums-
kompleks. Vi starter med en vandretur over
Dejbjerg Hede, hvor vi opsøger de sidste spor
efter rakkerne og hører om, hvorledes disse
spændende historier i dag formidles til turi-
ster. Vandreturen på ca. 4 km afsluttes på
Bundsbæk Mølle, hvor vi spiser frokost og ser
museets udstillinger. Vi besøger også Dejbjerg
Jernalder og ser det økologiske museumsbyg-
geri. Den sidste del af turen vil forme sig som
en ca. 8 km lang cykeltur fra Bundsbæk
Mølle til Pumpestation Nord ved Skjern Å’s
udmunding i Ringkøbing Fjord. Undervejs
fortælles der om den planlagte hytteby ved
Dejbjerg Golfklub, Drivvejen/Nortrailprojek-
tet samt planerne om Nationalpark Skjern Å.

14 Cykeltur i Skjern Ådal

I 1960erne handlede det om at tæmme Skjern
Å og få god landbrugsjord. Nu er der investe-
ret 270 millioner kroner i at få genslynget
åen, der i dag snor sig gennem udyrkede enge.
Men Skjern Ådal får også betydning for
egnens fremtid. “Undersøgelsesprojekt Natio-
nalpark Skjern Å” er netop fremsendt til mil-
jøministeren, og ådalen er med i opløbet om
at blive en af Danmarks første nationalparker.
På udflugten vil vi krydse Danmarks største
hede – Borris Hede – og se eksempler på,
hvordan natur, militære aktiviteter og fiske-
opdræt trives side om side. Efter frokost på
Skovpavillonen i Skjern fortsætter vi på cykel
(ca. 8 km) til Pumpestation Nord, hvor vi
hører om Naturprojekt Skjern Å. Efter over-
fart med trækfærgerne ved udmundingen af
Skjern Å slutter turen på herregården Løn-
borggård, der er ved at blive restaureret og
omdannet til feriecenter. 

Borris lejren 

Skjern pumpestation

Bundsbæk Mølle

Trækfærge over Skjern Å
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding og betaling
Tilmelding til Det 56. danske Byplanmøde sker ved at
benytte det øverste, vedhæftede brevkort “Tilmelding” –
eller elektronisk på vores hjemmeside www.byplanlab.dk.
Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde
senest mandag den 7. august 2006. Bekræftelse og
faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplan-
laboratoriet.

Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 7. august og til og
med onsdag den 20. september 2006 betales et gebyr på
kr. 500. Ved afbud efter den 20. september betales den
fulde deltagerafgift.

Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødven-
digt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I så
fald oprettes en venteliste.

Deltagerafgift
Prisen pr. deltager fra kommuner, amter og andre, der
yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2006 er
kr. 4.350,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse.
For alle andre er deltagerafgiften kr. 5.800,-.

Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og
deltagermateriale – herunder BYPLANNYTs september-
nummer. 

Overnatning og transport til og fra byplanmødet er ikke
inkluderet i deltagerafgiften.

Overnatning
Hotel Fjordgården i Ringkøbing står for formidling /
bestilling af værelser i forbindelse med byplanmødet.
Udover hotelværelser tilbydes også ferielejligheder samt
værelser på vandrerhjem, ungdomsskoler m.v. Overnat-
ningssteder og priser fremgår af oversigten side 19. 

Udfyld venligst det midterste brevkort “Reservation af
overnatning” med ønsket overnatningssted, værelsestype,
ankomsttidspunkt m.v. og send det til Hotel Fjordgården

Byplanmødet afholdes i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing. Frokost og delmøder torsdag den 
5. oktober finder sted andre steder i Ringkøbing. Den fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted på Vestas ved 
Ringkøbing Havn.

– eller fortag reservationen elektronisk via link til Hotel
Fjordgården på www.byplanlab.dk under Byplanmødet.
Reservationen skal være Hotel Fjordgården i hænde senest
mandag den 7. august 2006. Herefter er reservationen
bindende. Reservation foretages i rækkefølge efter
modtagelsesdato. 

Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Hotel
Fjordgården.

Overnatningssteder og priser
Se oversigten på side 19.

Nærmere oplysninger om overnatningssteder fås hos 
Hotelkoordinator Helle Simmelsgaard, Hotel Fjord-
gården, tlf. 97 32 14 00, e-mail: hs@fjordgaarden.dk
www.hotelfjordgaarden.dk

Rejsearrangement
Bestilling af tog- og flybilletter kan ske hos HRG Nordic i
Århus. Udfyld venligst det nederste brevkort “Rejsear-
rangement” og send det til HRG Nordic – eller fortag
bestillingen elektronisk via link til HRG Nordic på
www.byplanlab.dk under Byplanmødet. Bestillingen skal
være HRG Nordic i hænde senest mandag den 7. august
2006. Herefter er bestillingen bindende.

Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til HRG
Nordic.

Nærmere oplysninger fås hos
Jan Berg, HRG Nordic, tlf. 70 20 13 17, 
email jbe@btinordic.com eller
Charlotte Bach Jepsen, HRG Nordic, tlf. 70 20 13 17,
email cje@btinordic.com

Temanummer af BYPLANNYT 
Byplanlaboratoriets nyhedsblad BYPLANNYT vil i septem-
ber indeholde artikler med relation til byplanmødets hoved-
tema. Mødets deltagere vil modtage et eksemplar heraf. 
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Eget bad Eget Bad Bad på gang Bad på gang KM fra
Hoteller By Enkelt Dobbelt Enkelt Dobbelt ROFI Bemærkninger
Hotel Ringkjøbing Ringkøbing 895 995 - - 2
Hotel Fjordgården Ringkøbing 1095 1295 - - 3
Hotel Strandkroen Søndervig 770 870 - - 11
Hotel Smedegården Lem St. 770 935 500 - 13
Hotel Vestjyden Skjern 825 1045 - - 24
Hvide Sande Sømandshjem Hv. Sande 490 710 - - 25
Hotel Falken Videbæk 745 945 - - 25
Laugesens Have Videbæk 605 - - - 26
Vesterhavshotellet Vedersø 870 1090 - - 27
Bechs Hotel Tarm 745 945 - - 30

Feriehotel
Feriehotel Danland Søndervig 1125 1400 - - 12 min. 2 nætter
Feriecenter Klitten Søndervig - 1400 - - 12 min. 2 nætter

Vandrerhjem
Ringkøbing Vandrerhjem Ringkøbing 635 910 525 775 0
Bundsbæk Mølle Vandrerhjem Dejbjerg - - 425 575 20
Hvide Sande Vandrerhjem Hv. Sande 425 - 335 - 24

Skoler
Vestjyllands Højskole Velling 825 - 600 - 5
Fjordvang Ungdomsskole Velling - - 400 - 8
Dejbjerglund Efterskole Dejbjerg 495 - - - 17
Vedersø Idrætsefterskole Vedersø 495 - - - 20
Skjern Tekniske Skole Skjern 605 935 550 850 26

Alle priser er inkl. morgencomplet og 25% moms.
Alle priser er pr. værelse eller ferielejlighed, pr. døgn
Bemærk: Ovenstående priser pålægges et gebyr på kr. 35,- pr. udsendt faktura.

Dansk Byplanlaboratorium
er en selvejende, uafhængig
institution, hvis formål er at
fremme by- og landskabsplan-
lægning i Danmark.

Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2006
Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Anna Esbjørn Hess
Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft
Tryk: Handy-Print A/S, Skive

Foto side 10 øverst: Vestas.
Alle øvrige fotos (Jørn Deleuran) er venligst stillet til rådighed af 
de 5 kommuner, der sammenlægges til den nye Ringkøbing-Skjern
Kommune: Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern og Videbæk 
– samt Ringkjøbing Amt.
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Helligkors Kloster, Dejbjerg Hede
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