
Hjørring Kommune

Hjørring skal være uddannelsesby nr. 1 
i Vendsyssel. Uddannelsesniveauet skal 
hæves generelt, så vi kan klare os i den 
globale konkurrence. 

Det stærke kulturliv og det alsidige 
foreningsliv skal dyrkes.
Kunst og musik, teater og idræt skal udfoldes 
med kreativitet og oplevelsesrigdom. 
Der skal skabes en kultur for sundhed.

Både de åbne landskaber og byerne 
er væsentlige for kommunens 
tiltrækningskraft. 
 
Dialog, lydhørhed og samarbejde skal 
skabe den attraktive og bæredygtige 
Hjørring Kommune

Byrådet
December 2007

PLANSTRATEGI 2007

Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv
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Planstrategien i Hjørring Kommune
Planstrategien er Byrådets første samlede udspil til en strategi for den 
nye kommunes udvikling i de kommende år. Den skal - gennem dialog 
med befolkning, organisationer og politikere - være det værktøj, der 
bruges til at prioritere og igangsætte udviklingstiltag. Samtidig er plan-
strategien oplæg til, hvordan den kommende kommuneplan skal se ud. 

Planstrategien er en paraply, der består af Byrådets overordnede ambi-
tioner for, hvordan Hjørring Kommune skal udvikle sig. De ambitioner 
og strategier, der kommer til udtryk i planstrategien, skal derfor i løbet 
af de kommende år konkretiseres, udbygges og suppleres af politikker 
for børn og unge, for ældre, for sundhed, for landdistrikter, for byer, for 
inddragelse, for turisme – blot for at nævne nogle få af de overordnede 
politikker, der i de kommende år skal medvirke til at samle kommunen 
og omsætte de overordnede ambitioner til konkrete handlinger, der 
kan ses og mærkes i hverdagen.

Planstrategien er et levende dokument forstået på den måde, at fra 
Byrådets side ses det som meget vigtigt, at strategien med det over-
ordnede mål for øje løbende revurderes. Derfor vil vi gennem årlige 
planredegørelser gøre status og justere kursen.

Fra Planstrategi 2007 til en ny samlet kommuneplan
Planstrategien er derudover forløberen for den første samlede kom-
muneplan for det, der stadig kan betegnes som den nye Hjørring 
Kommune. Udfordringen efter kommunesammenlægningen er at få 
smeltet fire kulturer indenfor den fysiske planlægning sammen, så vi 
får en samlet overordnet ramme for, hvordan kommunen skal hænge 
sammen omkring det liv, der udfoldes her. Kommuneplanen er den 
helhed, hvor der ses samlet på forudsætningerne for kommunens 
serviceområder og den fysiske planlægning for arealer til bolig, erhverv 
og fritidsformål, samt inddrager infrastrukturen med veje og kollektiv 
trafik. Kommuneplanen indeholder også de strategiske overvejelser for, 
hvordan vi bruger vores fysiske rammer med natur og landskaber, byer 
og små bebyggelser, der alt sammen er med til at forme kommunens 
samlede udvikling. Både planstrategien og kommuneplanen er udtryk 
for, at tingene på det overordnede niveau hænger sammen. 

I Hjørring Kommune lægger vi med forslaget til planstrategien op til, at 
der udarbejdes en ny samlet kommuneplan, som grundlag for frem-

Kommuneplan
Planstrategi
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tidens planlægning i Hjørring Kommune. Kommuneplanen vil kon-
kretisere dele af de ambitioner, der er fastlagt i planstrategien og den 
vil samle den fysiske planlægning i kommunen med udgangspunkt i 
kommuneplanerne fra de fire sammenlægningskommuner og Region-
planen fra det daværende amt.
De fire sammenlægningskommuner har alle gennemført revision af 
deres kommuneplan inden for de seneste år. Til højre er oplistet gen-
nemført planlægning i form af tillæg til kommuneplanen siden de 
sidste revisioner i de gamle kommuner. Ændringerne og de fire kom-
muneplaner samles og afløses, med Byrådets forslag til beslutning, af 
en ny kommuneplan. 

Miljøvurdering 
Planstrategien fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og lovens bilag. Planstrategien skal derfor ikke miljøvurderes.

Offentliggørelse og debat om Planstrategi 2007
Forslaget til Planstrategi 2007 har været fremlagt til offentlig debat i 
perioden fra d. 21. juni 2007 frem til og med d. 19. september 2007. Der 
er i høringsperioden gennemført forskellige tiltag for at fremme den 
offentlige debat om forslaget. Med Planstrategi-karavanen har politi-
kere og embedsmænd været på gaden i byerne Løkken, Lønstrup, Tver-
sted, Hirtshals og Hjørring for at give borgere og turister mulighed for 
at kommentere på, hvordan de oplever kommunen. Der er afholdt seks 
offentlige borgermøder om det samlede forslag såvel som indbudte 
møder med fokus på kultur og fritidsliv, handel og byliv, landdistrikter 
samt erhvervsudvikling. Derudover har politikere og embedsmænd 
været på besøg og deltaget i debatter på uddannelsesinstitutioner for 
at komme i dialog med de unge. 

I tabellen er oplistet de kommuneplantillæg, 
der er udarbejdet til de fire kommuneplaner 
efter deres vedtagelse.

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) 
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Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 37 høringssvar der, 
sammen med referater fra de øvrige aktiviteter i høringsperioden, har 
dannet baggrund for den bearbejdning af forslaget til Planstrategi 
2007, der er foretaget frem til vedtagelsen af denne endelige version af 
Planstrategi 2007, der er vedtaget af Byrådet i Hjørring Kommune  
den 18. december 2007.

Du kan få mere information om Hjørring Kommunes Planstrategi 2007 
hos Plan & Udvikling, Hjørring Kommune ved at sende en mail til 

plan.udvikling@hjoerring.dk   

eller brev til:  

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

Ordforklaring

Kommuneplan
Kommuneplanen består af to dele: 
En del, der kaldes hovedstrukturen, der beskriver kommunens overord-
nede struktur, geografisk, erhvervsmæssigt, trafikalt, byudviklingsmæs-
sigt, 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 fastlægger rammer og 
retningslinier for den detaljerede fysiske udvikling med placering af 
boliger og erhvervsområder, samt anvendelsen af det åbne land. Kom-
muneplanen skal også indeholde 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 Planloven 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 kom-
muneplanen skal revideres og se ud fremover.  

Agenda 21
Er et begreb, der dækker over arbejdet med at sikre en bæredygtig 
udvikling også for de fremtidige generationer. Agenda 21 handler om 
bæredygtighed både i vores brug af miljø og natur, men også om øko-
nomisk bæredygtighed og nærdemokrati gennem borgerinddragelse 
og netværk.
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Der ligger store, spændende opgaver foran os, som vi 
vil gå samlet i møde - Byråd såvel som borgere. Vi har 
med Planstrategi 2007 startet en proces for, hvordan 
vi i de kommende år vil arbejde for at styrke den 
overordnede udvikling i kommunen. Det er Byrådets 
ambition at skabe en attraktiv og bæredygtig kom-
mune, der rummer gode muligheder for bosætning, 
erhvervsudvikling og turisme i hele kommunen: Her er 
planstrategien det overordnede omdrejningspunkt.

Planstrategien bruger det fundament af styrker og 
udfordringer, der kendetegner Hjørring Kommune 
i dag. På den baggrund udstikkes de overordnede 
udviklingslinier 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 kom-
munens 27 skoler og ca. 11 % færre børn i institutioner 
og dagpleje. 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 til-
bud 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 bosættere – og for de turister, der vælger Hjør-
ring Kommune som det fristed, hvor de finder fornyet 
energi. 

Sundhed, uddannelse og kultur er de overordnede 
temaer, Byrådet mener, kan bidrage til den attraktive 
og bæredygtige kommune. Sundhed er centralt, fordi 
det berører os alle og er afgørende for livskvaliteten. 
Uddannelse er kernen i arbejdet for at skabe en kom-
mune, hvor innovation, kreativitet og bæredygtighed 
kommer til udtryk. Kultur er et menneskeligt grundvil-
kår, som rummer oplysning, dannelse og folkekultur. 
Vigtigheden af kultur viser sig bla. i forbindelse med 
begrebet social kapital. Social kapital defineres som 
individers evne til at indgå i frivilligt samarbejde. 

Den attraktive og bæredygtige Hjørring Kommune

Borgmester Finn Olesen

Social kapital kendetegnes således af en høj grad af 
tillidsbaseret samarbejde. Jo højere denne evne er, 
jo lavere transaktionsomkostninger i økonomien og 
følgelig højere effektivitet. Størrelsen af social kapital 
er bl.a. medvirkende til at forklare det danske sam-
funds konkurrenceevne.  Forudsætningen for den 
sociale kapital skabes bl.a. i fritids- og kulturlivet, hvor 
folkeoplysningen og foreningsarbejdet medvirker 
til at fremme forståelse og accept af tillidsbaserede 
demokratiske processer. Endvidere skaber kulturen 
oplevelser gør hverdagen spændende og skaber for-
bindelser mellem mennesker.

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 kom Byrådet med 
sit udspil til, hvordan vi kan komme nærmere den at-
traktive og bæredygtige kommune. Men det var også 
et udspil, der skulle diskuteres. Kommunen skaber ikke 
nyt alene – kun gennem et samspil mellem kommune 
og borgere, erhvervsliv og institutioner kommer vi 
videre. Vi vil derfor gerne kvittere for både de kritiske 
bemærkninger og for de konstruktive ideer, som I som 
borgere, foreninger og erhvervsliv er kommet med 
under debatten. Nogle punkter har vi brugt direkte 
til at præcisere planstrategien frem til den endelige 
vedtagelse og andre punkter arbejder vi videre med i 
kommuneplanen, i de politikker, der bliver udarbejdet 
med fokus på konkrete emner og som sagsbehand-
ling på de meget konkrete henvendelser, der også er 
kommet ind i høringsperioden. 

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.
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Erhvervsudviklingen
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 ak-
tører er helt afgørende. Arbejdet med at få fastlagt en konkret strategi 
for erhvervsudviklingen er derfor sat i gang. Fra Byrådet vil vi gerne 
fremhæve, at det er vigtigt, at vi med Erhvervsudviklingsstrategien 
får fokuseret på, hvordan vi, med planstrategien som paraply, kan få 
formuleret konkrete strategier og handlinger, der er målrettet erhvervs-
udviklingen i Hjørring Kommune. 

Hjørring Kommune er kendetegnet ved en erhvervsstruktur, hvor 
fødevareerhvervet samt bygge og anlæg er dominerende brancher, 
som viser de erhvervsmæssige styrkepositioner i kommunen, der med 
fordel kan bygges videre på i Erhvervsudviklingsstrategien. 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 erhvervsområdet. Vi skal i fællesskab 
tegne Hjørring Kommune som et sted med en markant og dynamisk 
erhvervsprofil. Byrådet vil arbejde for, at Erhvervsudviklingsstrategien 
bliver en innovativ strategi, der indeholder de nævnte styrkepositioner 
inden for fødevareerhvervet, bygge og anlæg, det maritime område og 
turismen.

I forbindelse med Erhvervsudviklingsstrategien vil der blive gennem-
ført analyser af erhvervsstrukturen i kommunen for at sikre et kvalifice-
ret grundlag for at videreudvikle eksisterende styrkepositioner og ud-
viklingspotentialer. 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.

For Byrådet er det et vigtigt signal at sende, at Hjørring Kommune er 
bevidst om, at de ambitioner og strategier, der præsenteres i plan-
strategien, naturligvis skal fremme de generelle rammebetingelser 
for erhvervsudviklingen. I Erhvervsudviklingsstrategien skal de imid-
lertid også suppleres af konkrete, erhvervsrettede handlinger, der bør 
fastlægges i et samarbejde mellem kommune og private aktører. Det 
er endvidere centralt, at kommunen har løbende kontakt med Vækst-
forum i relation til den regionale erhvervsstrategi og de etblerede 
EU-programmer. 

Byrådets strategi
Byrådet vil i de kommende år arbejde for at omsætte de overordnede 
ambitioner til konkrete strategier og handlinger gennem følgende 
overordnede tiltag.

Som den første og vigtigste pointe skal Erhvervsudviklingsstrategien 
være udtryk for, hvordan målsætninger og målopfyldelse indenfor det 
erhvervspolitiske område bedst fremmes.

Der er liv og aktivitet døgnet rundt 
på Hirtshals Havn.
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For det andet skal det løbende arbejde med at fremme de generelle 
rammebetingelser fastholdes gennem fokusering på faktorer som 
eksempelvis uddannelsesniveau, styrket bosætning og infrastruktur. 
Dette arbejde afventer ikke Erhvervsudviklingsstrategien, men kører 
sideløbende med denne, så erhvervsudviklingen i Hjørring Kommune 
fremmes gennem to parallelle forløb, hvor Erhvervsudviklingsstrate-
gien skal være konkret og virksomhedsrettet, mens de kommunale 
strategier og politikker skal fokusere på at styrke rammebetingelserne.

For det tredje er Hjørring Kommune bevidst om, at den fysiske plan-
lægning har stor betydning for erhvervslivet. I debatten om forslaget 
til Planstrategi 2007 er det således blevet markeret, at Hjørring Kom-
mune skal sikre attraktive arealer til erhvervsformål og være foran med 
infrastrukturen – begge dele er elementer, der indgår i udarbejdelsen 
af den første samlede kommuneplan for Hjørring Kommune. Der vil i 
udarbejdelsen af kommuneplanen være fokus på, hvordan den fysiske 
planlægning på en strategisk og velovervejet måde kan fremme både 
vækst og bæredygtighed i byer såvel som i det åbne land.

Vores plads i verden omkring os
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 Kommune – en ændring i erhvervs-
struktur eller uddannelsesniveau vil sjældent kun berøre Hjørring Kom-
mune, men ofte berøre hele Vendsyssel. 

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

Gennem samarbejdsaftaler på kommunalt niveau, mellem virksom-
heder og mellem uddannelsesinstitutioner vil vi arbejde for, at det 
globale perspektiv kan medvirke 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 Hirts-
hals’ placering som forpost til Nordatlanten kan bruges som en aktiv 
ressource for kommunen. Endvidere skal potentialet i øget samarbejde 
med Norge, Sverige og de nordatlantiske øer vurderes. 

Byrådet vil stille ressourcer til rådighed for udviklingsinitiativer i form af 
blandt andet tværkommunale samarbejder om landdistriktsudvikling, 
udvikling af fiskeri og akvakultur og bakke op om kommunens delta-
gelse i EU-projekter og opretholdelsen af NordDanmarks EU-kontor.

Verden/EU

Norden/Skandinavien

Danmark/Region 
Nordjylland

VUR 
Nabokommuner

Hjørring 
Kommune
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En ideel kommune
Byrådet fremlagde, med forslaget til Planstrategi 2007, et forslag til, 
hvordan bymønster og bystruktur i Hjørring Kommune skal udvikles i 
årene frem. Forslaget om Stjernebyen har givet anledning til en spæn-
dende og udbytterig debat om, hvordan Hjørring Kommune udvikles 
med fokus på sammenhængen mellem kommunens byer og land-
distrikter. Fra Byrådet vil vi gerne fremhæve, at vi har hørt og forstået 
signalerne om, at udviklingen i kommunen skal vægte både byer og 
landdistrikter.

Byrådet finder derfor anledning til at præcisere, at vi med Stjernebyen 
ikke ser udvikling i enten byer eller landdistrikter. Vi ser udvikling af en 
hel og sammenhængende kommune, hvor der skal opbygges alliancer 
mellem by og land. De tilbud indenfor specielt handel, kulturliv og ud-
dannelse, der i byerne, og som fortsat skal udvikles i byerne, skal være 
med til at styrke landdistrikter og landsbyer som levende samfund, 
hvor det er attraktivt at bo. Tilsvarende skal der arbejdes med, hvor-
dan der skabes en ligeværdig udvikling i landdistrikter og landsbyer 
som supplement til tilbudene i byerne. Byer, lokalbyer, landsbyer og 
landdistrikter indgår som forskellige elementer, der supplerer hin-
anden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og 
erhvervsudvikling.

Alliancerne og de konkrete tiltag, der skal fremme udvikling i hele kom-
munen, skal opbygges og fastlægges i de kommende år og arbejdet i 
gangsættes nu på flere områder. Allerede i slutningen af 2007 og star-
ten af 2008 skal der arbejdes med udvikling i landdistrikterne gennem 
formulering af en egentlig landdistriktspolitik. For byerne skal arbejdet 
med et bykatalog, der mere detaljeret beskriver udviklingsmulighe-
der og handlinger i hovedbyer, områdebyer og kystbyer, igangsættes 
i 2008. Derudover vil forbindelserne og rollefordelingen mellem de 
forskellige dele af kommunen blive videreudviklet i kommuneplanen, 
der også igangsættes i slutningen af 2007.

Strukturen i Hjørring Kommune
Strukturen i kommunen består af byer, landsbyer og det landskab, der 
forbinder dem. Det er en stor styrke for kommunen, at de seks største 
byer geografisk er fordelt jævnt 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 
drivkraftigt 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 for-
binder de seks største byer med motorvejen som en central livsnerve 
for udvikling af potentialer inden for bosætning og erhverv.

Hjørring Kommune og stjerneby- 
symbolet

Stjernebyen
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Byrådet ønsker med prioriteringen af et stjerneformet bynetværk, 
der er bosted for ca. 40.000 indbyggere, at markere vigtigheden af 
at bygge videre på eksisterende gode forbindelser – fysisk såvel som 
symbolsk mellem personer og foreninger. Hjørring er det naturlige 
midtpunkt for det samspil, der skal være mellem byer, aktiviteter og 
netværk for at skabe udvikling i hele det stjerneformede bynetværk, 
der favner både landdistrikter og byer. 

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

Udfordringen
Et bymønster med Hjørring som hovedby og fem områdebyer, hvor 
Hirtshals har en særlig funktion, suppleret af lokalbyer, landsbyer og 
landdistrikterne, er ikke kun en styrke, men også en stor udfordring. 
Det vil i de kommende år være vigtigt at prioritere indsatsen og in-
vesteringerne i hele kommunen, så fokus bevares på, hvordan udvik-
lingen i byerne og landdistrikterne kan understøtte hinanden. Der 
er ingen tvivl om, at der skal arbejdes for både at skabe spændende, 
tillokkende byer, der indbyder til bosætning og besøg og for at bevare 
landsbyer og landdistrikter som levende nærmiljøer. 

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 suppleres af de øvrige byer, hvor der også fremad-
rettet skal være faciliteter og udvikling.

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

Den første strategi er en udarbejdelse af et bykatalog med fokus på 
de seks største byer. Bykataloget skal indeholde en beskrivelse af hver 
enkelt by med udviklingspotentialer og den særlige profil, der skal 
bære udviklingen i byen i de kommende år. Bykataloget vil også inde-
holde et byrumsprogram, der med udgangspunkt i byernes størrelse 

Hjørring Kommune har en veludbygget 
infrastruktur med bl.a. motorvej, jernbane 
samt havn, og kun få større infrastrukturpro-
jekter 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) 

Hovedby 
Hjørring by 24.732 37 % 
I alt 24.732 37 % 
Områdebyer 
Hirtshals by 6.409 10 % 
Sindal by 2.880 4 % 
Vrå by 2.378 4 % 
Tårs by 1.937 3 % 
Løkken by 1.525 2 % 
I alt 15.129 23 % 
Lokalbyer, landsbyer og landområder 
I alt 27.258 41 % 
Total 67.119 101 % 
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fokuserer på at planlægge investeringer, der forskønner og udformer 
attraktive bymidter. 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 udarbejdelse af en 
landdistriktspolitik, der fokuserer på livet i kommunens landdistrikter, 
der også omfatter lokalbyer og landsbyer. Formålet med landdistrikts-
politikken er at få fastlagt de rammer og samarbejder, der skal give 
mulighed for udvikling og fortsat liv i landdistrikterne. På sigt kan 
landdistriktspolitikken suppleres med helhedsplaner for lokalbyer og 
landsbyer.

Hjørring Kommunes bymønster

 

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

De lokale mødes, får en snak og nyder stem-
ningen og den friske havluft. 
Foto: TAD.

Som en af lokalbyerne indtager Bindslev med sine ca. 
1.100 indbyggere en særlig rolle med sine købstadslig-
nende træk og basis for turisthandel. Byen ligger som 
de øvrige lokale byer i byzone og har basale servicetil-
bud i varierende omfang. 

På baggrund af den offentlige høring om forslaget til 
Planstrategi 2007 præciseres det, at udlæg af arealer 
til bolig og erhverv i lokalbyerne, og dermed også 
Bindslev, vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af 
kommuneplanen. Vurderingerne vil i kommunepla-
nen tage hensyn til, at lokalbyerne i kommunen har 
forskellig størrelse, behov og udviklingsmuligheder, 
og dette vil indgå i udformningen af rammerne for 
den fysiske udvikling for de enkelte lokalbyer.

I de fire sammenlægningskommuner har der været 
forskellige traditioner for, hvordan der i kommune-
planerne er arbejdet med bymønstret for lokalbyer 
og landsbyer. Dette afspejles i, at der ikke er nogen 

entydig snitflade mellem lokalbyer og landsbyer på 
nuværende tidspunkt. Fremadrettet vil der blive arbej-
det med en nærmere definition af de to bytyper ud fra 
blandt andet følgende faktorer: 

200 indbyggere som grænse for, hvornår der er 
tale om en landsby (jf. Danmarks Statistik) skal 
vurderes i forhold til de landsbyer, der defineres 
ved, at de er entydigt afgrænset gennem kommu-
neplanlægningen. Der er væsentligt flere lands-
byer, når der arbejdes med en model, der handler 
om afgrænsning frem for en model, der baseres 
på antal indbyggere.
Overvejelser om serviceniveau som pasning, 
skole, ældrepleje og mulighed for at foretage 
daglige indkøb har i andre planlægningssammen-
hænge været kriterier for udpegning af lokalbyer 
og kan bruges som inspiration.

De endelige definitioner og afgrænsninger vil indgå 
i arbejdet med landdistriktspolitikken og dernæst 
kommuneplanen.

•

•

Lokalbyer, landsbyer og landdistrikterne

Når der i planstrategien arbejdes 
med et bymønster for kommu-
nen, handler det om, at byerne i 
kommunen skal spille forskellige 
roller i den fremtidige udvikling. 
Fra hovedby til landsby har de 
enkelte byer i Hjørring Kommune 
hver sin rolle og funktion, der på 
forskellig vis kan bidrage til den 
samlede udvikling. Bymønstret 
består af en hovedby, område-
byer, lokalbyer, landsbyer og 
landdistrikterne og fordeler kom-
munens byer på følgende måder:

HOVEDBY 
Hjørring 

OMRÅDEBYER
Hirtshals, der i forhold til de 
øvrige områdebyer har en sær-
lig funktion som transportknu-
depunkt og forbindelsesled til 
omverdenen. 
Sindal
Vrå
Tårs
Løkken
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Lokalbyerne nævnes udover Bindslev ikke med navn, 
men fremgår af oversigtskortet.

Kortet er ændret i forhold til forslaget, så det afspejler, 
hvilke bymæssige bebyggelser, der findes i Region-
planen samt de fire kommuneplaner, samt angiver at 
det forventes, at der for landsbyerne Hundelev, Ilbro, 
Rakkeby og Vrensted skal foretages en analyse for at 
få afklaret deres status i forbindelse med udarbejdel-
sen af kommuneplanen. Det er således et statuskort, 
der vil blive ændret gennem konkrete analyser og 
vurderinger for de enkelte lokalbyer og landsbyer i 
den kommende kommuneplanlægning. 

Som et led i debatten om forslaget til Planstrategi 
2007 er der, eksempelvis fra Hundelev, fremkommet 
ønsker om byudvikling i landsbyer, hvor det ikke er 
muligt indenfor Planlovens krav. Disse ønsker vil indgå i 
udarbejdelsen af den første kommuneplan for den nye 
Hjørring Kommune i form af fastlæggelse af de kom-
muneplanrammer, der er nødvendige for, at der kan 
gennemføres planlægning for eksempelvis Hundelev 
som lokalby. Tilsvarende vil der i kommuneplanen blive 
foretaget vurdering af, om der er andre af kommunens 
landsbyer som eksempelvis Vrensted, Ilbro og Rakkeby, 
der har et serviceniveau og en udvikling, der medfører 
behov for, at der udarbejdes lokalplaner for den fremti-
dige udvikling med henblik på at ændre byernes status 
fra landsby til lokalby.

Bymønstret i Hjørring Kommune

Hovedby

Områdeby

Lokalby

Landsby med mulig 
lokalby-potentiale

Landsby
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Hjørring og Hirtshals
Kommunens to største byer spiller begge en særlig rolle i kommunens 
fremtidige udvikling. Byerne har forskellig størrelse, to forskellige profi-
ler 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. Forskel-
lene mellem de to byer skal afspejles i de fremadrettede udviklingsini-
tiativer, hvor de forskellige funktioner skal udbygges med fokus på 
havnen og transport i Hirtshals og fokus på udvikling af handel, kultur 
og byliv i Hjørring, der skal fokuseres på den drivkraft, byens størrelse 
giver. Ambitionen er også, at Hjørring og Hirtshals skal udbygges, når 
det gælder den specialiserede erhvervsudvikling. Byerne skal rumme 
forskellighed; eksperimenterende og nyskabende byggeri kan med 
fordel placeres her, hvor alsidigheden kan øge byernes attraktivitet.
 

Det 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 omkranset og forbundet af bygninger, pladser og veje.

I de kommende år vil vi derfor satse på at udvikle de centrale byområ-
der i hovedbyerne 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 kryd-
ret 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. 
 

Områdebyerne
Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken og Tårs udgør sammen med Hjørring 
kommunens fremtidige, overordnede bymønster. Tilsammen udgør de 
seks byer stjernebilledet 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. 

Byen skal være tiltrækkende, have puls og give os mange forskellige oplevelser og indtryk
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Byrådet vil, at den fremtidige udvikling i områdebyerne skal målrettes 
gennem udarbejdelse af et bykatalog, der præciserer og videreudvikler 
de enkelte byers styrker og særkender. På den måde grundlægges en 
strategi for udvikling af områdebyerne, hvor der skal være arealer til 
bosætning, erhvervsudvikling og forskønnelse af centrale områder i 
byerne. I områdebyerne vil vi arbejde for at opretholde et basalt servi-
ceniveau, som grundlag for livet i et trygt og levende nærmiljø.

 

Lokalbyer og landdistrikterne
Hjørring Kommune har en række velfungerende lokalbyer og lands-
byer, ligesom store dele af kommunen er landdistrikter, hvor erhverv, 
specielt jordbrugserhvervet og boliger traditionelt og gennem årene 
har eksisteret side om side. Udfordringen er nu at udvikle tilbudene i 
landdistrikterne, så de fortsat kan eksistere som 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 forbundet med 
den flotte beliggenhed, der er en mulighed i mange af lokalbyerne 
– serviceniveauet har også en vigtig betydning.

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 kendetegnet ved et varieret boligtilbud. I lokalbyerne skal 
ambitionen opfyldes ved, at der skal være byggegrunde til enfami-
liehuse. 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 målrettet 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 serviceniveauet i lokalbyerne.

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.

Kornmarker sydøst for Tårs
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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 er afsat økonomi til udvikling af lokale metoder til at afhjælpe 
problemer med forfaldne bygninger, der fylder meget i nogle lands-
byer. Der lægges op til dialog mellem kommune og borgere for at 
finde holdbare løsninger, der kan modvirke forfald og sikre levedygtige 
landsbyer.

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. Udviklingen af 
kystbyerne er både en del af arbejdet med udviklingen af bymønstret, 
men i høj grad også en del af arbejdet med at udvikle Hjørring Kom-
mune som et attraktivt sted at besøge for turisterne. Der er i de fore-
gående år gennemført et udviklingsarbejde med fokus på kystbyerne i 
samarbejde med Toppen af Danmark og kommunerne derunder. Dette 
arbejde har inddraget lokale interessegrupper og resulteret i konkrete 
anbefalinger til, hvordan kystbyerne kan udvikles. Anbefalingerne bør 
i de kommende år bruges i arbejdet med bykataloget, hvor kystbyerne 
skal behandles.

Byrådets ambition
For kystbyerne Løkken, Lønstrup og Tversted er det Byrådets ambition 
at imødekomme den specielle udfordring med at finde en balance mel-
lem fortsat udvikling af turisterhvervet og et attraktivt og levedygtigt 
miljø for helårsbeboerne. 

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 kystby-
erne skitseres nedenfor i overskriftsform og det er de særkender, der 
vil være det overordnede udgangspunkt eller begyndelsessted for 
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.

Oprindeligt bymiljø på Støberivej i Løkken

Hirtshals Fyr



PLANSTRATEGI 2007

1�

Byliv
Arbejdet med forbedring af rammerne for et spændende byliv er 
igangsat flere steder i kommunens byer. Det er vigtigt, at indsatsen 
fortsættes og prioriteres, fordi det er gennem udvikling af vores byer, 
vi skal skabe dynamik i udviklingen af hele kommunen. Med satsnin-
gen på et dynamisk og levende byliv med gode byrum er det målet 
at skabe indbydende rammer for masser af aktiviteter, cafémiljøer, le-
gende 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. Ambitionen 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 området tiltrækkende at opholde sig i, uan-
set 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 helårsturisme vil byrådet 
igangsætte et nyt projekt, der skal forbedre de centrale pladser og 
torve i kommunens hoved- 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 kommunalt ejede grønne 
områder, torve og pladser for over en årrække at gennemføre en prio-
riteret indsats med renovering og forskønnelse. Indsatsen skal omfatte 
opstilling af skulpturer som et karaktergivende element i gadebilledet i 
alle kommunens byer, som det i dag er tilfældet i Hjørring.

Der arbejdes for udskrivelse af en arkitektkonkurrence inden byråds-
periodens udløb om udarbejdelse af et byrumsprogram for, hvordan 
udvalgte, centrale byrum i de seks største byer og kystbyerne kan 
forskønnes og forbedres. Indretningen af pladserne skal først og frem-
mest indbyde til ophold og aktivitet, men skal også være en æstetisk 
og kunstnerisk oplevelse.

I byrumsprogrammet skal det desuden indgå, at der i løbet af 2009 skal 
planlægges for og indrettes én eller to pladser i eksempelvis Hjørring 
og Løkken med særligt blik for bevægelse og fysisk udfoldelse. På den 
måde gennemføres en alternativ indsats for sundhedsfremme gennem 
bevægelse samtidig med at indsatsen vil være gavnlig for både bymiljø 
og alternative udfoldelsesmuligheder for borgere og turister.

Spændende byrum og liv i Stjernebyerne
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Samlingssteder i byrummet 

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 erhvervsud-
vikling og bosætning. 
 

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition at styrke kultur- og foreningslivet 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 aktivi-
teter til glæde og gavn for borgere og medvirke til at gøre Hjørring 
Kommune synlig på landkortet. Derfor er det også Byrådets ambition 
at prioritere vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer for 
kulturlivet. Vi skal have en varieret sammensætning af faciliteter og 
samlingssteder. Et bud på samlingssteder, der med fordel kan vide-
reudvikles og forventes at spille en central fremtidig rolle, er bibliote-
kerne og skolerne, hvor der kan skabes et åndehul og rammer for lokalt 
forankrede, kulturelle tilbud. 

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

Fundamentet for at skabe gode rammer for den kreative udfoldelse 
og kulturlivet er til stede i kommunen, men der er behov for at få 
fastlagt en konkret plan for, hvordan faciliteterne over en årrække kan 
forbedres. Denne plan, for forbedring af rammerne for kulturlivet, skal 
forholde sig til, at der helt overordnet mangler rammer til store ar-
rangementer som konferencer og koncerter i Hjørring. Der skal derfor 
arbejdes målrettet for at få afklaret og prioriteret mulighederne for 
at få skabt disse faciliteter. Processen skal sættes i gang nu i 2008 og 
udvikles over tid, så der med fordel kan inddrages erfaringer og bygges 
videre på succeser fra andre steder i landet. Målet er ikke, at Hjørring 
skal have det samme som vores nabobyer. Målet er, at vi kan skabe et 
bygningsværk og rammer – fysiske i form af lokaler og mentale i form 
af håndsrækninger til initiativtagere og ildsjæle - der kan opfylde et 
lokalt behov og berige kulturlivet set i et regionalt perspektiv.

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 Vendsyssel Teater, der har egne lokaler og produktion, 
til det sprudlende underlag af entusiastiske amatørforeninger.
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Hjørring Kommune er det sted i landet, hvor der pr. indbygger er solgt 
flest teaterbilletter i 2006. Teaterlivet er en af kommunens styrker og 
det er Byrådets ambition, at den kreative scenekunst skal videreudvik-
les, så vi om fire til fem år har et alsidigt og eksperimenterende teater-
liv, hvor de etablerede kunstnere kan hente inspiration i de unges og 
uopdagede talenters leg med rollespil og involverende teater.  

Byrådets strategi
Ambitionen skal realiseres ved, at vi arbejder strategisk for, at Hjør-
ring skal have det første nye teater i Danmark siden 1910. Vi kan bruge 
teatret til at tiltrække udøvende kunstnere og publikum, der kan styrke 
andre kulturelle aktiviteter i kommunen. Ambitionen skal gøres til 
virkelighed ved at igangsætte arbejdet med at få samlet de midler og 
aktører, der sammen med Hjørring Kommune og det lokale teaterliv, 
kan realisere ambition om ”Vendsyssel Ny Teater”. Byrådet vil også 
arbejde for, at der kan opbygges et netværk blandt teaterfolk, frivillige 
og erhvervsliv til at udvikle og understøtte drama og teaterliv over hele 
kommunen. 

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

Idrætslivet i Hjørring Kommune
Breddeidrætten er godt repræsenteret i Hjørring Kommune, og det 
har stor betydning for livet i de lokale samfund, at en idrætshal eller 
en sportsplads kan danne ramme om arrangementer 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 kommunens arbejde for at fremme en 
kultur for sundhed. 
 

Byrådets strategi
Satsningen på idrætslivet skal målrettes gennem udarbejdelse af 
egentlig Idrætspolitik, ligesom 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.  
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Udbygningen af Hjørring Park Vendia skal prioriteres i de kommende år 
med en konkret plan og økonomiske midler til at realisere visionen for 
området. Der skal i udbygningsperioden arbejdes videre med, hvilke 
funktioner Hjørring Park Vendia skal indeholde. For at styrke idrætten 
bør det indgå i tilrettelæggelsen af udbygningen, at der mangler faci-
liteter til specielt to aktivitetsformer: De specielle og små sportsgrene 
mangler faciliteter og der mangler fleksible rammer til konferencer, 
koncerter og lignende. Med den fortsatte udbygning af Hjørring Park 
Vendia skal der tages højde for, om disse behov kan og skal opfyldes 
som en del af Hjørring Park Vendia. 

Det er i forlængelse af overvejelserne om, hvornår og hvordan Hjørring 
Park Vendia skal udbygges væsentligt at præcisere, at Hjørring Park 
Vendia ikke skal stå alene, men følges af vedligeholdelse og eventuelt 
udbygning af decentrale faciliteter for foreningslivet i områdebyerne 
og til dels lokalbyerne.
 

 

 

 
 
 
Musik og kunst i Hjørring Kommune

Musik
Hjørring Kommune har et aktivt og rigt musikliv, der i høj grad er præ-
get af et stort lokalt engagement. Det kommer til udtryk i mange lokale 
musikforeninger, kor, orkestre og ensembler.
I det organiserede musikliv er der markante spydspidser repræsenteret 
ved blandt andet Nordjysk Pigekor, Vendsyssel Festival og Bindslev Har-
monikatræf og i form af koncerttilbud fra Jazzy Days i Tversted, Løkken 
Koncert og på Sysseltinget i Hjørring. Ligeledes er aktiviteterne hos 
udøvere i musikskolen af høj kvalitet. 

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition, at Hjørring Kommune skal være kendt som 
en kommune, der satser på musik af høj kvalitet både for bredden og 
eliten. Vi vil arbejde for, at Hjørring Kommune skal kunne tilbyde ene-
stående 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 Vendsyssel på landkortet. Kommunen rummer også 
mange små gallerier, keramiske værksteder og glaspusterier, der dan-
ner en mosaik af kunst med fremtrædende felter i form af Vendsys-
sel Kunstmuseum, J.F. Willumsen samling, Det grafiske Værksted og 
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Kunstbygningen i Vrå. Disse suppleres af tilbagevendende lokale udstil-
linger fordelt over hele kommunen og af en mangfoldighed af private 
kunstcirkler. 

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition, at kommunen skal tiltrække udøvende kunst-
nere, gallerier og kunsthandlere, fordi vi vil være på forkant med det 
spændende og eksperimenterende 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 i  
en slags ”kunstarternes skole”.

Byrådets strategi for kunst og musik
Hjørring Kommune vil arbejde for at få en af landets bedste musiske 
skoler med gode undervisningstilbud, varierede rammer og kvalifice-
rede lærere, der kan skabe et kreativt fundament med tilbud inden for 
musik og billedkunst. Vi vil arbejde for en musisk skole med en decen-
tral 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, musik, 
film og drama. Det kan medvirke til at skabe tiltrækkende uddannelses-
miljøer 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. Sam-
tidig vil vi arbejde for, at der skabes gode rammer for aktiviteterne. 
Rammerne skal både bestå af gode fysiske rammer, der udbygges i de 
kommende år, og af støtte til ildsjæle og initiativtagere, der vil starte 
nye aktiviteter eller arrangere enkelte, større arrangementer. Byrådet 
vil derfor arbejde for, at der etableres en ”kulturindgang” til kommunen 
med råd og vejledning til, hvordan der kan findes lokaliteter og støtte 
til nye aktiviteter og arrangementer.

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

Hjørrings byrum er kendetegnet ved et 
bemærkelsesværdigt stort antal skulpturer 
af meget høj kvalitet
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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. De første skridt er 
taget med udarbejdelsen af en sundhedsprofil for kommunen og med 
bred involvering i udarbejdelsen af sundhedspolitikken. Når politikken 
er formuleret vil der, i overensstemmelse med Byrådets målsætning om 
bred inddragelse i arbejdet med politikker og strategier, blive gennem-
ført en høring om sundhedspolitikken.

I kommunen er der et godt fundament at bygge videre på. Hjørring 
Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget Center for Sunde Arbejds-
pladser fra Nordjyllands Amt. Byrådet vurderer, at centret, sammen 
med Sund By Butikkerne, kan være en kompetent samarbejdspartner 
for arbejdspladserne i kommunen, når der fokuseres på livsstilssyg-
domme 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 sundhedsfag-
lige spørgsmål og problemer, den enkelte borger står med. Dette er en 
styrke, vi i Hjørring Kommune vil fastholde. 

Hjørring Kommune rummer en smuk og me-
get varieret natur, som indbyder til friluftsliv 
med vandre- og cykelture
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Byrådets ambition
Byrådets ambition er, at der med tiden skal skabes en kultur for sund-
hed i kommunen. 

Byrådets strategi
Hjørring Kommune vil også fremover arbejde for at give god informa-
tion 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 forebyggende arbejde og 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, ligesom sundhedspolitikken skal 
følges af et sundhedspolitisk handlingsprogram for Hjørring Kommune. 
Sundhed vil blive fremmet i den fysiske planlægning, hvor der ved 
planlægning for og udlæg af nye boligområder skal reserveres mid-
ler til anlæg af grønne områder, der indbyder til bevægelse og fysisk 
udfoldelse. Der skal etableres stier, løberuter og cykelstier, og der skal 
løbende arbejdes med forbedring af trafiksikkerheden.

Brede perspektiver og det nære demokrati
En kultur for sundhed er et blandt flere elementer, der skal arbejdes vi-
dere med i forbindelse med den kommende strategi for Lokal Agenda 
21, der skal formuleres. Agenda 21 handler om bæredygtighed indenfor 
flere områder som miljø, nærdemokrati og sociale forhold. I Hjørring 
Kommune er det endnu ikke fastlagt, hvordan en strategi for arbejde 
med Lokal Agenda 21 skal se ud, men pejlemærkerne står klare med 
Byrådets ambition om, at der i 2008 skal udarbejdes strategier med 
henblik på at styrke bæredygtighed og nærdemokrati i kommunen.

Der skal udarbejdes en strategi for de dele af arbejdet med Lokal Agen-
da 21, der handler om bæredygtighed i forhold til natur og miljø. Her 
vil klimatiske ændringer i et lokalt perspektiv være omdrejningspunkt 
sammen med tilgængelighed til naturen, der eventuelt kan fremmes 
gennem formulering af en friluftspolitik.

Der skal udarbejdes en strategi for nærdemokrati og borgerinddra-
gelse, hvor åbenhed og gennemskuelighed i kommunens arbejde, 
mulighed for indflydelse på kommunale politikker og et højt informa-
tionsniveau være vigtige elementer sammen med fokus på, hvordan 
nærdemokrati og borgerinddragelse kan styrkes i kommunens daglige 
arbejde gennem eksempelvis uddannelse af medarbejdere, så ind-
dragelse bliver en naturlig og velfungerende del af samspillet mellem 
kommune og borgere.

I forbindelse med høringen om forslaget til Planstrategi 2007 er der ble-
vet gjort opmærksom på, at nogle borgere oplever tilgængeligheds-
problemer i byer, når de vil ud i naturen og i forbindelse med adgang 
til nogle bygninger. For Hjørring Kommune er det vigtigt, at en kultur 
for sundhed skal gælde alle dele af befolkningen. I sundhedspolitikken 
er der fokus på, at der ofte er ulighed blandt kommunens borgere, når 
der ses på sundhedstilstanden, ligesom nogle grupper har sværere end 
andre ved at deltage i kulturelle og fysiske aktiviteter, og derfor oplever 
forhindringer for at kunne tage del i det gode og sunde liv. 
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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 hoved-
attraktionerne, 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 stationsbygningerne 
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 har, som én af fire kommuner spredt omkring i 
landet, været udpeget til i særlig grad at udvikle kulturarvens rolle som 
en ressource i forhold til bosætning, erhverv og turisme.
  
Grundlæggende skal kommunen værne om historien og dens byg-
ningsarv af kvalitet. Men derudover skal vi tænke kreativt i forhold til en 
fremtidig, flersidig anvendelse. Kulturarven kan eksempelvis spille en 
rolle som attraktivt hjemsted for særlige virksomheder - den kan bruges 
i markedsføring af landsdelens kvalitetsfødevarer, eller den kan danne 
ramme om helt særlige oplevelsestilbud, der kan give turisterne en ny 
vinkel på området. Endvidere vil kulturarven være et godt grundlag for 
skolernes arbejde med lokalhistorie og elevernes kulturelle rødder.

Byrådets ambition
Naturen, landskaberne og samspillet med kulturarven har en helt sær-
lig 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.  

Natur, landskab og kulturarv

Børglum Kloster er med sin arkitektur og beliggenhed et af kommunens mest markante bygningsværker

Løkkens karakteritiske sømærke. Foto: K.M.

Bindslev Gl. Elværk
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Byrådets strategi
Ambitionen skal opfyldes gennem flere sammenhængende strategier. 
Der skal udarbejdes en temaplan med fokus på landskab og kulturarv. 
Den bliver en del af den kommende kommuneplan. Der skal også ud-
arbejdes 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 lokal-
planer for særligt udpegede områder.

Byrådet vil arbejde for udviklingsinitiativer, der skaber nye oplevelses-
tilbud i og omkring kulturarven, til gavn både for turister og beboere 
og for udviklingsinitiativer, der øger erhvervslivets fokus på kulturar-
vens 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 landskaberne skal bevares som 
uberørte med plads til fred, ro og rekreation.

Turisme
Hjørring Kommune er én af de største turistkommuner i landet. Vi har 
ca. 6000 sommerhuse suppleret af feriecentre, hoteller og camping-
pladser. Turisterne tilbringer ca. 2 mio. nætter i områdets overnatnings-
kapacitet og i sommerperioder er befolkningen næsten fordoblet 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. 

I fremtidens turisme skal der være fokus på at udbrede sæsonen og 
skabe fundament for helårsturisme. Det kræver udvikling af nye kvali-
tative overnatningsmuligheder, samt en større buket af lettilgængelige 
oplevelsestilbud. Her kommer hele kommunen, dens kulturarv og også 
Hjørrings byliv i meget højere grad i spil. 

De konkrete elementer i udviklingen af turismen i Hjørring Kommune 
behandles i den Turismepolitik, der er under udarbejdelse, og som hen-
ter inspiration i flere af de bemærkninger, der er kommet i forbindelse 
med debatten om forslaget til planstrategien.

Rubjerg Knude fyr er en smuk og identitetska-
bende del af vores kulturarv

På stranden i Løkken skabes der en særlig 
stemning med de lange rækker af hvide 
badehuse og udsigten til Rubjerg Knude i 
baggrunden
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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 fokus på udvikling 
af tilbud om oplevelser i kommunen. Kystbyerne og de kystnære områ-
der vil fortsat rumme størstedelen af overnatningsfaciliteterne og skal 
på den baggrund have et særligt fokus.

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

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

De åbne landskaber i kommunen kan være vanskelige at komme ud i 
- der er masser af flot natur, men tilgængeligheden 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 borgere 
- bevægelsesmulighederne for den enkelte øges, og den smukke natur 
bruges aktivt.

Der er et stort arbejde forbundet med kortlægning af eksisterende stier 
og etablering af nye stier, men fra Byrådets side er det opfattelsen, at 
det er en indsats, der skal prioriteres og som kan gavne flere dele af 
kommunens udvikling. Etablering og vedligeholdelse af gode stier har 
således både betydning, når der fokuseres på sundhed, når der fokuse-
res på turisme og når der fokuseres på kvalitet i hverdagen for os, der 
bor i kommunen.

Arbejdet med kortlægning og etablering af stier er en selvstændig ind-
sats. Denne indsats skal følges af en vej-, sti- og trafikplan med fokus på 
den samlede infrastruktur såvel som belyse behovet for enkelt anlæg, 
der kan samle overordnede forbindelser til en mere komplet helhed. I 
forbindelse med udlæg af specielt nye boligområder bør anlæg af stier 
indgå i den fysiske planlægning for at fremme flersidige interesser, der 
kan forbindes med stierne.

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 for eksempel her ved Lønstrup.
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Uddannelsesby nr. 1 i Vendsyssel

Uddannelse er drivkraft
Uddannelse og kompetenceudvikling er en central drivkraft bag den 
fremtidige vækst og beskæftigelse. I Hjørring Kommune er det en 
forholdsvis lille del af kommunens indbyggere, der har en lang eller 
mellemlang uddannelse. Hovedudfordringen inden for erhvervsud-
viklingen består derfor i at tiltrække, fastholde og udvikle 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 rammebetingelser for virksomheder og bo-
sætning blandt andet i form af levende byer og et rigt kulturliv. I denne 
sammenhæng er bibliotekerne i fokus. Den samlede struktur med 
vægtning af tilgængelighed, og den fremtidige rolle, som bibliotekerne 
spiller, i forbindelse med de vidensmæssige krav, er central.

Særligt med fokus på at styrke det miljø vil kommunen indbyde til 
åbent ideforum om, hvordan rammerne for det unge kulturmiljø kan 
forbedres. En ambition, der skal arbejdes videre med, er etableringen af 
et studenterhus i Hjørring, hvor placering og indhold skal udvikles og 
fastlægges sammen med kommunens unge og studerende.
 

Byrådets ambition
Det er Byrådets ambition, at der i Hjørring Kommune om 10 år er gen-
nemført et generelt uddannelsesløft i befolkningen ved en målrettet 
satsning på forskning, uddannelse og kompetenceudvikling. Ambitio-
nen er, at vi skal kunne tilbyde undervisning og uddannelser med høj 
faglig kvalitet fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Udvalg-
te projekter og samarbejder med uddannelsesinstitutioner lokalt såvel 
som på universitetsniveau skal være spydspidser og medvirke til at 
gøre Hjørring Kommune synlig som uddannelsesby nr. 1 i Vendsyssel.

Med særligt fokus på de unge er det Byrådets ambition, at der skal 
arbejdes med helheder indenfor uddannelse, kultur og fritidstilbud, 
samt arbejdes for at sikre velfungerende og tilgængelige boliger 
– økonomisk såvel som i antal – til unge og uddannelsessøgende. Hjør-
ring Kommune vil være med til at sikre, at flere unge gennemfører en 
erhvervsuddannelse og får bedre mulighed for at klare sig selv. Som 
helhed arbejdes der for, at skolerne i Hjørring Kommune skal kende-
tegnes ved faglighed, kvalitet, samarbejde og god ledelse, der under 
overskriften ”Et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen” skal sikre 
den pædagogiske udvikling og bæredygtighed. Naturfag, sund kost og 
det musiske skal være en integreret del af skolens hverdag.

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

Flere aktører står klar til at samarbejde med kommunen om at udvikle 
projekter og miljøer, der kan styrke det samlede uddannelsesmiljø i 
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kommunen. Byrådet ser store muligheder i det fremtidige samarbejde 
med og mellem uddannelsesinstitutionerne i Hjørring Kommune og vil 
derfor tage initiativ til at få opbygget en mere struktureret dialog og et 
egentligt netværk mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.

På konkrete områder ser vi spændende muligheder i et samarbejde 
med Hjørring Seminarium om udvikling af nye ideer med turisme, 
pædagogik og sundhed som omdrejningspunkt – på disse områder har 
Hjørring Kommune og Hjørring Seminarium fælles interesse i at udvikle 
nye ideer, temauger om natur, sundhed, kreative værksteder eller lig-
nende projekter kan styrkes gennem samarbejde og ved brug af fælles 
viden kan arbejdet kvalificeres.

Håndværker-Akademi og Smart House
Tilsvarende ser Byrådet spændende muligheder i at styrke samarbej-
det med EUC Nord, hvor projekter som Smart House i fremtiden vil 
kunne forvente opbakning fra Hjørring Kommune. Smart House ses 
fra kommunens side som et interessant og innovativt projekt, hvor 
der kan bygges videre på de styrker, der allerede findes i kommunen. 
Samarbejdet vil også være centralt i udviklingen af et projekt, der kan 
ideudvikle og starte opbygningen af et Håndværker-Akademi. Målet 
hermed er at udvikle en kvalitetsuddannelse, der bygger på viden og 
forskning i samarbejde med eksempelvis Arkitektur & Design fra Aal-
borg Universitet, Arkitektskolen i Århus og dygtige lokale håndværks-
mestre, der kan videregive erfaringer og faglig kunnen til de unge. 
Projektet skal målrettes erhvervslivet ved et samarbejde med lokale 
håndværksmestre og entreprenører. Fra Byrådets side ser vi samtidig 
gerne, at det fremtidige samarbejde også kan inddrage samarbejde 
med videregående uddannelser udenfor kommunen og erhvervslivet i 
kommunen for dermed at styrke den samlede indsats indenfor uddan-
nelse og erhvervsudvikling.

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

Sundhedsteknologistuderende fra Aalborg Universitet afvikler blandt andre steder praktik på Hjørring Sygehus. Foto: AAU.
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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.

Professionshøjskole
Byrådet vil bakke stærkt op om det fremadskridende arbejde mellem 
Sundheds CVU Nordjylland og CVU Nordjylland, med Hjørring Semina-
rium, om University College Nordjylland – Den Nordjyske Professions-
højskole. Byrådet har den klare ambition, at man ønsker at støtte op 
om den nye professionshøjskole i Nordjylland for dermed at styrke de 
mellemlange videregående uddannelser indenfor de sundhedsfaglige 
og pædagogiske områder i Hjørring. 

Formålet med etableringen af en nordjysk professionshøjskole er at 
udbyde og udvikle praksisnære erhvervsrettede uddannelsestilbud for 
dermed at imødekomme det stadigt stigende behov for kvalificeret ar-
bejdskraft indenfor de sundhedsfaglige og pædagogiske områder. By-
rådet ser arbejdet med etablering af den nordjyske professionshøjskole 
som en vigtig del af udviklingen af de tilbud, der skal fremme arbejdet 
med kompetenceudvikling og give et løft i det samlede uddannelsesni-
veau blandt kommunens indbyggere.

Byrådet vil for at styrke de mellemlange videregående uddannelser 
i Hjørring tage initiativ til dialog med bestyrelsen for professionshøj-
skolen med henblik på at få afklaret, hvordan Hjørring Kommune kan 
understøtte udviklingen af de mellemlange videregående uddannelser 
her i kommunen. Fra Byrådet ses det desuden som en oplagt mulighed, 
at Hjørring Kommune og professionshøjskolen kan samarbejde om at 
tiltrække og udvikle nye mellemlange videregående uddannelser, der 
på nuværende tidspunkt ikke findes i regionen. Det vil være naturligt, 
at Hjørrings uddannelsesinstitutioner bliver omdrejningspunkt for 
særskilte innovationsforløb i samarbejde med Center for Innovation og 
Aalborg Universitet i det hele taget.

Kollektiv trafik
Til trods for, at den grundlæggende infrastruktur i kommunen er 
velfungerende, er der, som et led i arbejdet med at styrke uddannelses-
miljøet i kommunen, behov for at undersøge, hvad der kan gøres for 
at styrke specielt den kollektive trafik og alternative transportformer. 
Store grupper af specielt unge mennesker, men også ældre, er afhæn-
gige af at kunne bevæge sig rundt i kommunen via den kollektive 
trafik. Hjørring Kommune er opmærksom på, at der er en stor kreativ 
udfordring i at få udviklet transportmuligheder, der tilgodeser disse 
behov på en bæredygtig måde. 

Der er derfor behov for øget fokus på udviklingen af den kollektive 
trafik i kommunen. Det er Byrådets ambition, at der gennem regionale 
samarbejder og udviklingsprojekter skal arbejdes målrettet for at finde 
eller udvikle de løsninger, der kan give en bæredygtig kollektiv trafik 
– miljømæssigt som økonomisk – og som samtidig kan leve op til krav 
om forbindelser og transportmulighed på de steder og tidspunkter, 
hvor kundegrundlaget er begrænset.
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Havet, havnen og mulighederne

Hirtshals Havn
Hjørring Kommune har med Hirtshals Havn en dynamisk erhvervsaktør 
i form af den arbejdende havn, der udgør et godt udgangspunkt for 
arbejdet med udvikling af erhverv og forskning inden for det mari-
time 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/Nord-
atlanten og kontinentet.

Indsatsen inden for det maritime område er startet med Maritimt 
Vækstcenter, der er et begyndende samarbejde mellem nordjyske insti-
tutioner med tilknytning til fiskeri og akvakultur, forskning og undervis-
ning. Maritimt Vækstcenter har til formål at øge vidensindholdet i alle 
dele af fiskerierhvervet. 

Byrådets ambition
Byrådet vil udbygge aktiviteterne inden for det maritime 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 fiskerikommuner i Region 
Nordjylland skal der sættes fokus på, hvordan fiskeriområdet kan 
udvikles i hele regionen. Deltagelsen skal følges op af en prioritering 
og udbygning af indsatsen for at tiltrække udviklingsaktiviteter med 
tilknytning til fiskerierhvervet. På den måde udnyttes 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 mari-
time område fastholdes og øges.  Som et element vil Byrådet prioritere 
kommunens deltagelse 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 kommunens fremtidige udvikling.

Hirtshals Havn

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

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 Byrådets ambition, at 
Hjørring skal være landskendt for produktion af kvalitetsfødevarer og 
produkter, der relaterer sig hertil – fra selve fremstillingen og udviklin-
gen af fødevareerhvervet, til oplevelsen ved at følge fødevarerne fra 
jord til bord.

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

Byrådets strategi
Hjørring Kommune vil samarbejde med Erhvervsudviklingsforum om 
at etablere netværk mellem fødevareproducenter for at styrke pro-
duktudvikling, markedsføring 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. Udviklingen af sporbare 
kvalitetsfødevarer tilføjer området oplevelser og stemninger, der er 
vigtige i en tid, hvor oplevelser knyttet til produkt fylder meget i dan-
skernes bevidsthed.

Hjørring Kommune vil tage initiativ til og understøtte udviklingsprojek-
ter, der har fokus på kvalitetsfødevarer. 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 eksempler kan nævnes lokale bryggerier eller et 
projekt, der med en kobling til både oplevelsesøkonomi og produkt-
udvikling 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 Naturkød, Smagen af Nordjylland, samt Fiskens Hus. Målet 
skal være at øge afsætningen af regionale kvalitetsfødevarer og udvikle 
virksomhedernes kompetencer.

Køer på græs i det smukke landskab ved 
Tornby Klitplantage. Dyrene opdrættes som 
led i projektet Nordjysk Naturkød
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Synspunkter og tilkendegivelser vedrørende de en-
kelte byer, samt konkrete forslag til byudvikling, som 
kommunen har modtaget i forbindelse med den of-
fentlige høring af forslag til Planstrategi 2007, og som 
er fremsat på offentlige og indbudte planstrategimø-
der, har Byrådet noteret sig og taget til efterretning. 
De konkrete forslag, anbefalinger og kommentarer vil 
ikke kunne aflæses i planstrategien, som fastlægger 
de overordnede linier for kommunens udvikling de 
kommende år, men vil indgå i overvejelserne omkring 
byudvikling i forbindelse med udarbejdelse af forslag 
til Kommuneplan 2009, som igangsættes i forlængelse 
af Byrådets vedtagelse af Planstrategi 2007.

Hjørring
Hjørring by er med sin størrelse og centrale placering 
den naturlige hovedby. I byens centrum vidner mange 
karakterfulde og statelige bygninger om byens histo-
rie 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 karakterise-
ret 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 Svane-
lunden, 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 Plan-
tage 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.

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 
understøtte 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 institutio-
ner som Vendsyssel Kunstmuseum, Vendsyssel Histo-
riske Museum, Hjørring Teater, Vendsyssel Teater og 
suppleres af Hjørring Park Vendia som et kommende 
vartegn under udbygning.

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. 

Midt i byen vil vi også arbejde for etablering af kultu-
relle samlingssteder som en koncertsal og et sam-
lingssted som skaber kreativitet og plads til forskellige 
kulturer, der kan mødes. Vi vil undersøge, hvordan det 
unge kulturmiljø kan forbedres, og samarbejde med 
unge og studerende, uddannelsesinstitutioner og 
kulturliv om at udvikle ideer til et attraktivt ungt miljø 
herunder et moderne studenterhus.

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

Udsigt over byens tage
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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 
gennemføres på en måde, så vi udnytter byens sær-
kende med de grønne strøg, der trækkes ind i byen og 

den dynamik, der kan være forbundet med at reser-
vere 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.

Område for særligt pladskrævende
varegrupper langs Frederikshavnsvej
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Hirtshals

Havnen og det maritime 
Hirtshals er omdrejningspunktet for kommunens 
mange maritime aktiviteter. Havnen er en aktiv 
erhvervshavn 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. Fiskerihav-
nen har ny moderne fisketerminal, tilhørende service-
virksomheder og forædlingsindustri, og en fiskeflåde 
på ca. 150 fartøjer.

Erhvervsudvikling inden for det maritime område 
fremmes blandt andet ved planlægning for et nyt om-
råde 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 Trappemonu-
mentet. Butikkerne i gågaden Nørregade er koncen-
treret i den nordlige ende tættest på Den grønne 
Plads. Det centrale detailhandelsområde er noget af 
det, der er blevet brugt som virkemiddel til at koncen-
trere 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-knude-
punkt med internationale forbindelser og en stærk 
fokusering på erhvervs- og forskningsaktiviteter inden 
for det maritime område.

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 planlag-
te byfornyelse af bymidten i Hirtshals, som igangsæt-
tes med renovering af gågaden og gennemføres over 
en årrække med støtte fra staten.

Trappemonumentet danner en skulpturel overgang mellem byen og havnen
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Horne

Aalborgvej

Lokalbane til Hjørring

Nordjyske Jernbaner har pt. 
ingen godstrafik

Perspektivområde - boliger

Motorvej til 
Hjørring  og Aalborg

Perspektivområde - retning for byudvikling

Nejst Plantage

Rummeliged for 12 boliger

Sommerhusområde

Ringvej

H
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ve
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il 
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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
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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 Via-
dukten skal gives et visuelt og kvalitetsmæssigt løft, 
hvori byens grønne præg indtænkes. Forskønnelsen 
skal starte ved stationsområdet, hvor der skal fokuse-
res på samspil mellem facadebebyggelse og vejprofil 
for at markere gade- og byrum. 

Der kan i de kommende år arbejdes med boligud-
bygning 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 decentrale, 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.

Slotved skov

 Eksisterernde erhvervsområde
- fuldt udbygget

Perspektivområder - erhverv

Perspektivområder
- boliger

Nyt byudviklingsom-
råde med boliger og 
liberale 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 

1 cm = ca. 0,4 km

0 km    0,4 km      0,8 km 

Sindal Mølle
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Vrå
 
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 byakti-
viteter 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 Kunst-
bygningen. 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 kon-
centreres 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.

At næste etape af byforskønnelsen skal ske på den 
vestlige side af jernbanen, hvor Vrå Højskole og Kunst-
bygningen er med til at profilere byen og tiltrækker 
mange gæster, men hvor byen trænger til et løft.
 

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

Sd
r. A

llé

Vrejlevvej

Indvindingsområde for 
drikkevand Vråvej

1 cm = ca. 0,4 km

0 km    0,4 km      0,8 km 

Vrå har en række fine byhuse, som giver byen karakter
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Tårs
Tårs er en by, der er vokset med baggrund i infrastruk-
turen. Først var landevejen mellem Hjørring og Sæby 
udgangspunkt og da jernbanen kom til, udviklede 
byen sig fra landevejen mod jernbanen på den stræk-
ning, 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 belys-
ning. 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 supple-
res 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 erhvervsud-
vikling, da de udlagte arealer til erhvervsformål snart 
er opbrugt. Som reaktion på forslaget til Planstrategi 
2007 er der fra flere sider i Tårs blevet gjort opmærk-
som på, at der er et presserende behov for revurde-
ring af udlæg til bolig og erhverv i byen. Disse behov 
er taget til efterretning og indgår i det videre arbejde 
med planlægning for byen.

Byrådet har noteret sig, at der er et stort lokalt ønske 
om en cykelsti langs Vrejlev Klostervej, da der opleves 
stor utryghed omkring trafiksikkerheden, når børn 
skal transportere sig til og fra skole. Ønsket indgår i 
det arbejde, der allerede er sat i gang med udarbejdel-
se af en stiplan, hvor anlæg af blandt andet cykelstier 
bliver prioriteret.

Nutidigt boligbyggeri i Tårs

Nygade

Bredgade

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 
område med særlig drikkevandsinteresse

Grøn kile med mulighed for 
bypark omkring vandtårnet

Erhvervsområde

1 cm = ca. 0,4 km

0 km    0,4 km      0,8 km 

Kirke
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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 livsgrund-
lag. Løkken er højt profileret som turist- og badeby, og 
er en af kommunens vigtigste kystbyer. Turismens do-
minerende 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.

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 planlæg-
ning, der kan understøtte et bæredygtigt helårsliv i 
byen. 

Mulighederne for boligudbygning i byen er begræn-
set af kystnærhedszonen på den ene side og drikke-
vandsinteresser 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 nordlige og 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 kyst-
byerne og som kan understøtte realiseringen af nye 
tiltag indenfor ferie- og fritidsområdet i byens sydlige 
del.

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 Løkkens gamle badehotel,  
der har fået ny anvendelse
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Bindslev
 
Bindslev er en af kommunens lokalbyer, men indtager 
en særlig position. Dens bymidte har købstadslignen-
de 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 bety-
der, at byens handelsliv har fået forbedrede vilkår de 
senere år.

Byen er som en stor del af kommunens byer kende-
tegnet 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 karak-
ter og være med til at fremhæve byens tilknytning til 
åen.

Erhvervsområde

Uggerby Å

Gl. Elværk

Detailhandelsområde

Mosbjergvej

Ø
ster Tverstedvej

Kirkevej

Vesterbro
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Hirthalsvej

 Skrubbeltrangvej
- boligområde med
 ledige grunde

1 cm = ca. 0,4 km
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Sdr. Bindslevej

Gangbro over stemmeværket på Bindslev Gl. ElværkKarakteritiske røde gavlhuse ved ældrecentret Smedegården
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Planstrategien er den overordnede strategi for kom-
munens udvikling. Det betyder, at den udstikker nogle 
overordnede linier, men også at der skal tages kon-
krete initiativer, der kan følge op på de overordnede 
linier og dermed bidrage til at gøre planstrategien til 
virkelighed. I de kommende år skal de præsenterede 
ambitioner og strategier realiseres på følgende måde:

Kommuneplanen
Flere elementer i planstrategien handler om bymøn-
ster og kommunens fysiske udvikling med udlæg af 
arealer og fastlæggelse af, hvor forskellige aktiviteter 
kan finde sted i kommunen. Disse elementer vil blive 
konkretiseret og realiseret i den kommuneplan, der 
skal udarbejdes i løbet af 2008 og starten af 2009, det 
handler særligt om:

Bymønstret Stjernebyen, der konkretiseres i et 
bykatalog og et byrumsprogram for kommunens 
seks største byer. Der gennemføres udlæg af area-
ler til bolig, erhverv og offentlige formål.
Der skal fastlægges rammer og program for 
helhedsplanlægning for lokalbyerne, herunder 
planlægning for boligudbygning i form af blandt 
andet jordbrugsparceller og en-familie-huse.
I kommuneplanen sættes der fokus på landskab 
og kulturarv.
Der fastlægges retningslinier for brugen og be-
skyttelsen af det åbne land.

Erhverv
Arbejdet med fastlæggelse af en erhvervsudvik-
lingsstrategi er sat i gang og fuldføres i løbet af 
foråret 2008.
Hjørring Kommune deltager på erhvervsområdet 
i netværk indenfor bl.a. fiskeri, maritim klynge, fø-
devarer og indgår aktivt i projekter som: Nordjysk 
Naturkød, Smagen af Nordjylland, Fiskens Hus, 
Kornets Hus og IT Oplevelsescenter.
Et Erhvervskulturarvsnetværk er i en opstartsfase 
og skal udvikle de erhvervsmæssige potentialer i 
kulturarven.

Landdistrikterne
Arbejdet med formulering af en Landdistrikts-
politik er sat i gang og fuldføres i løbet af foråret 
2008.
Der er bevilget midler til og i gang sat et pro-
jekt med det formål, at få afklaret kommunens 
mulighed for at håndtere forfaldne bygninger på 
landet.
Mulighed for byfornyelse i landsbyer og lokalbyer 
er undersøgt og det skal afklares hvor og i hvilket 
omfang, der kan gennemføres forskønnelse i form 
af byfornyelse.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uddannelse
Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i byen 
er i en opstartsfase og skal udbygges gennem 
dialog og konkrete samarbejdsprojekter.
Der skal gennemføres en analyse af de unges liv 
i kommunen som grundlag for skærpelse af ud-
dannelsesprofilen i Hjørring.
Arbejdet med at opbygge en dialog med de unge 
gennem eksempelvis elevråd er i gang sat og 
det skal afklares, hvordan dialogen kan sikres og 
udbygges til en ideforum for unge.

Kultur og Fritid
Fastlæggelse af strategi for udbygning af Park 
Vendia, så projektet kommer til at fremstå som en 
samlet, slagkraftig enhed.
”Kulturindgangen” til Hjørring Kommune skal 
synliggøres, så det bliver lettere for ildsjæle og 
initiativtagere at få hjælp og rådgivning.

Det derude
Adgangen til naturen skal forbedres gennem ar-
bejde med udbygning af det eksisterende stinet.
Forbedring af pladser og torve gennem kortlæg-
ning af kommunalt ejede grønne områder, torve 
og pladser og udformning af en prioriteret plan 
for renovering og forskønnelse.
Parker og grønne områder skal indbyde til leg 
og ophold. Der skal gennemføres planlægning, 
budgettering og anlæg.
Der skal laves trafiksikkerhedsplan for hele 
kommunen.
Der skal tages initiativ til forbedring af den kol-
lektive trafik med nyskabende løsninger, der kan 
give en højere dækning med kollektiv trafik på 
en bæredygtig måde med hensyn til miljø og 
økonomi.

Udover de nævnte initiativer følges planstrategien 
af årlige planredegørelser og i budgetlægningen, 
hvor nye initiativer sættes i gang for at holde fast i og 
eventuelt justere de overordnede linier, der er lagt ud 
med planstrategien. Tilsvarende bliver overskrifterne 
løbende fuldt af uddybninger, analyser og handling 
gennem arbejde med strategier og politikker som 
eksempelvis Sundhedspolitik, Turismepolitik og stra-
tegier for lokal Agenda 21 og nærdemokrati.

Du kan få mere information om Hjørring Kommunes 
Planstrategi 2007 hos 

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

plan.udvikling@hjoerring.dk
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Sådan gøres planstrategien til virkelighed


