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Thisted – et ‘skrumpende’ yderområde 

Befolkningsudvikling i Danmark, 1995-2006  

Adgang til arbejdspladser i Danmark, 2006  

Thisted Kommune i Danmark 
Areal: 1,068 km2 
Indbyggere: 44.230 
72% bor i byer med færre end 3.000 indbyggere 



Thisted – stedbundne potentialer 

Særlige bølgeforhold  
fra Hanstholm til Agger 226 km kystlinie Unik natur 



Det gode liv ved kysten 

Beliggenheden af de tre kystbyer Klitmøller, Vorupør og Krik i Thisted Kommune 
(røde circler) 

Luftfotos af projektområder Projekter i Klitmøller (øverst), Vorupør 
(midt for), og Krik (nederst)  



Små projekter med stor strategisk effekt 



Model for strategisk planlægning (Kilde: Kühn, 2010)  

Strategisk planlægning med projekter og 
aktør-netværk 
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Strategisk planlægning som oversættelse 

1. PROBLEMATIZATION 2. INTERESSEMENT 3. ENROLMENT 4. MOBILIZATION OF ALLIES 

• Formulating vision 

• Set of concerned actors 

• Developing projects 

• Engaging actors 

• Defining projects 

• Making networks 

• Implementing projects 

INTERESSEMENT 

Oversættelse i fire faser. Diagrammet viser hvordan et projekt (sort prik) udvikler sig fra den første vision til det realiserede projekt ved at samle menneskelige og ikke-menneskelige 
aktører (sorte circler) indtil et forpligtende aktør-netværk er opbygget.  



Følg aktørerne! 



Det gode liv ved kysten – 
Fra vision til projekter og aktør-netværk 



Visionen i Thisted 

• Styrke bosætning + turisme i landdistrikter 

• Bevare og styrke eksisterende kvaliteter og potentialer 

• Gennem målrettede, fysiske projekter 

 

 

Implicerede aktører: 

• Landsbyernes beboere 

• Turister og friluftsfolk 

• Landsbyernes fysiske miljø (bygninger og kulturmiljøer) 

• Landskab og natur 

 
 



Fase Udforskning af 

muligheder 
Strategisk 

gentænkning 

Forhandling Konkretisering 

Aktiviteter Fokuseret stedsanalyse  

  

Inddragelse: Åbent call 

for projektideer    

Strategisk evaluering af 

projektideer ift.: 

 Analyser 

 Andre kommunale 

strategier  

 

Sammenfatning og 

udvikling af borgernes 

projektideer på 

baggrund af strategisk 

ramme 

Arkitektkonkurrence 

Resultater Analyser: 

 Bykatalog 

 Turismeanalyse 

 Bosætningsanalyse 

  

100 projektideer fra 45 

borgerorganisationer 

  

Strategisk ramme for  

projektudvikling  

(Foreløbig projektplan, 

Netværks-SWOT, 4 

indsatsområder) 

  

PLUS: 

Integration med 

andre kommunale 

strategier 

Bindende projektplan 

for Det gode liv ved 

kysten 

Masterplan for tre 

landingspladser 

 

Designforslag for 

udvalgte realiserings-

projekter 

Centrale aktører Planlæggere, politikere, 

lokale eksperter, borgere 

og interessenter 

Planlæggere, politikere, 

Realdania 

Planlæggere, 

projektejere, lokale 

interessenter 

Arkitekter, 

planlæggere, 

Realdania, eksterne 

eksperter 

(dommerkomiteen). 

Projektejere og lokale 

interessenter 

Interessering i fire faser 



Tre masterplaner 

VORUPØR 

KLITMØLLER 



Designløsninger for realiseringsprojekter 



Det gode liv ved kysten åbner i Klitmøller  



Hvad vi kan lære af projektet 
og analysen 



Små projekter kan få stor strategisk effekt 



Forudsætninger 
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• Planlæggere indtager en relationel rolle  

 

• Fokus på interessering  - bredt aktørperspektiv – analytisk 

baggrund – bred målsætning – indkredsning af strategiske 

projekter 

 

• Åbenhed langt hen i processen samt vilje til at inddrage og 

udnytte andres ideer 

 

• Fokus på strategisk perspektiv – synergi med anden 

planlægning 

 

• Fokus på resultaternes kvalitet fastholdes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kan erfaringerne bruges andetsteds? 
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• Unik situation med stort fondsstøttet projekt gav særlige 

muligheder 

 

• Strategiske projekter baseret på stedbundne potentialer og 

lokalt samarbejde kan skabe accept for bæredygtige 

investeringer 

 

• Etablering af aktør-netværk kan skabe grobund for 

yderligere udvikling  

 

• Kombination af bred målsætning og smalt handlingsrum 

(fysiske projekter) viste sig produktivt for idéudvikling 

 

 

 

 
 



Spin off til uddannelse – 
Transformation Studio 2014 



Section of Landscape Architecture and Planning 



Section of Landscape Architecture and Planning 



Section of Landscape Architecture and Planning 



Section of Landscape Architecture and Planning 



Next stop Bornholm 
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• Mulighedernes Land, feltarbejde, interviews og besøg 

august 2014 

 

 

• Transformation Studio – studenterprojekter forår 2015 

 

 

• Kobling til projekt Fremtidens Nordbornholm? 

 

 

 

 
 


