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Forord
•	 Den	overordnede	ramme	for		 	

arbejdet:
 
 o Horisont og handlekraft

 o Verdensmålene
 

Formålet med arbejdet (kondensat 
af kommissorium)
 
· Skabe en boligstrategisk lede-   

tråd

·  Input til Kommuneplan

Indledning
Hermed præsenterer opgavegruppen ”Kystliv” sine anbefalinger og forslag til 
handlinger, der er resultatet af en ny arbejdsform, som Hjørring Kommune 
har afprøvet.  Borgere, politikere og videnspersoner har tilsammen udgjort 
gruppen Kystliv. Gruppen har haft til opgave at udvikle en rammefortælling 
for hverdagsliv og turismeliv for hele kyststrækningen mellem Løkken i syd og 
Tversted i nord.

Fra august 2019 til august 2020 har opgavegruppen sat hinanden stævne 
fem gange. Gruppen er blevet præsenteret for oplæg, der har givet forskellige 
vinkler på kysten og livet langs kysten. På den baggrund har der været livlige 
og gode drøftelser i gruppen. Det har resulteret i anbefalinger og handlinger 
indenfor de 3 temaer:

•	 Hverdagsliv og turisme
•	 Lokal virkelyst og samarbejde
•	 Natur og aktiviteter

Opgavegruppens arbejde er til inspiration for Byrådet i det fremtidige udvik-
lingsarbejde for kommunens kyststrækning og livet langs kysten. Vi håber, at 
opgavegruppens anbefalinger og forslag til handlinger også kan give inspira-
tion til øvrige aktører, der i dag bidrager til udviklingen af vores kystområde. 

Anbefalingerne fra Kystlivsgruppen er videregivet til Udvalget for strategisk 
by- og landdistriktsudvikling oktober 2020.
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Hvad er en opgavegruppe?

Dialog og samspil mellem borgere og politikere er helt af-
gørende, når det handler om at udvikle og tænke nyt. Der-
for har Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling 
inviteret en håndfuld af kommunens borgere med til at ar-
bejde med en konkret opgave. Opgavegruppen er rådgi-
vende for udvalget og er nedsat i en afgrænset periode. 

De borgere, der har taget del i arbejdet, er udvalgt på bag-
grund af en rekrutteringskampagne til opgavegruppen 
Kystliv, som Hjørring Kommune kørte i lokale medier i maj 
og juni 2019. Udvalget valgte deltagerne blandt 30 moti-
verede ansøgninger. I udvælgelsen blev der lagt vægt på 
ansøgerens begrundelse for at deltage, en jævn fordeling 
mellem køn, alder, kommunens geografi - og med et ønske 
om at inddrage nye stemmer i arbejdet.
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Kystlivsgruppen

Deltagere:

Medlemmer af Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling:
Louise Hvelplund (formand gruppen)
Mette Jensen
Mogens Bjerre
Tove Marquardsen

Borgere fra kommunens kystområde:
Hege Lovise Aaen
Kirsten Wisborg
Per Hougaard

Borgere fra turisterhvervet:
Martin Svendsen
Rikke Vandsted

Fagpersoner, der arbejder med by- og turismeudvikling:
Jacob R. Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst- og Naturturisme
Lea Holst Laursen, Aalborg Universitet

Koordinator:
Lisbeth Bilde
Anne Møller Jørgensen
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Kystlivsgruppen

Fra venstre: Rikke Vandsted, Jacob R. Larsen, Martin Svendsen, Per Hougaard, Mette Jensen og Louise Bilde Hvelplund  

Foran: Hege Lovise Aaen, Tove Marquardsen og Lea Holst Laursen.  På billedet mangler Kirsten Wisborg og Mogens Bjerre.



Sådan ligger landet
Hjørring Kommunes kyst strækker sig over mere end 50 km langs Jam-
merbugt og Tannisbugt. Kyststrækningen indeholder værdifulde land-
skaber, attraktive sommerhusområder og en række kyst- og feriebyer – 
Løkken, Lønstrup, Tornby, Hirtshals og Tversted. 

Byerne langs kystlinjen har forskellige styrkepositioner og roller i kraft af 
deres størrelse, historie og beliggenhed. Byerne er hinandens nødvendi-
ge forudsætninger, og vi er alle – borgere, turister og erhvervsdrivende 
– afhængige af, at vi har et net af attraktive og levende kystbyer hele året.

”Kystbyerne er en del af et bynetværk, hvor 
alt er forbundet – man kan ikke fokusere på 
den enkelte kystby som et afgrænset områ-
de. Man skal derimod se på relationerne til 
andre kystbyer og til de større byer i regi-
onen, både hvad angår social, kulturel og 
økonomisk aktivitet.”  (Lea Holst Laursen) 
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Nr. Lyngby

Kilde: Horisont & Handlekraft
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Kystturismen er den mest dominerende ferieform i Hjør-
ring Kommune. Størstedelen af turisterne overnatter i 
kystområdets mange sommerhusområder. Vores kyst og 
kystbyer er en betydningsfuld del af den danske vestkyst, 
hvor der i de senere år er igangsat et stort arbejde på 
tværs af kommunegrænser for at udvikle vestkyststræk-
ningen til at være en af Nordeuropas stærkeste kystde-
stinationer.

For at kunne fastholde kystbyernes tiltrækningskraft 
både for turister og tilflyttere skal der ske en udvikling 
med respekt for miljøet og lokalbefolkningen. Der skal 
være fokus på at skabe balance mellem en udvikling af 
turisterhvervet og fastholdelse af et attraktivt hverdags-
liv, hvor vi samtidig har bevaring af byernes særlige vær-
dier og autencitet for øje. 

Kystbyerne udvikler sig forskelligt i forhold til antal ind-
byggere, men fælles er, at der bliver færre børn og unge 
samt færre i den erhvervsaktive alder.
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*Incl. Skallerup
Tal fra et samarbejde med AAU, 2019

Turisme antal overnatninger 
2019:

Feriehuse:  877.080
Hotel & Feriecenter: 462.849
Camping:  293.067

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose,
COWI 2020

Befolkning i 
kystbyer

2010 2020 2033

Hirtshals 6.299 5.788 5.624
Løkken 1.567 1.612 1.867
Tornby 1.015 987 903
Tversted 551 488 528
Lønstrup 467 481 506
Sommerhus,
Helårsborgere

438 564 819

Sommerhuse Antal

Løkken 1.192

Nr. Lyngby 946

Lønstrup* 1.804

Nørlev 832

Tornby 960

Kjul 245

Tversted 1.332

Kilde: Danmarks Statistik
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Udgangspunktet for gruppens arbejde har været at sætte ord på 
en fælles retning for, hvordan forandringer og udvikling skal hånd-
teres i vores kystområde fra Løkken til Tversted. 

Gruppen har afgrænset tre temaer, hvortil der er formuleret en 
række anbefalinger og forslag til handlinger, som er vigtige for ky-
sten og kystbyernes udvikling:

•	 Hverdagsliv og turisme
•	 Lokal virkelyst og samarbejde
•	 Natur og aktiviteter

Kystlivsgruppen lægger op til, at Hjørring Kommune skal være ny-
skabende i handlinger og holde ambitionsniveauet højt. 

Anbefalinger fra
Kystlivsgruppen
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Kystbyerne skal have interessante bymæssige mødesteder og oplevelsesmæssige ”fyrtårne”, 
som kan trække nye borgere og turister til og danne grundlag for et stærkt lokalt hverdagsliv 
og erhvervsliv. Byerne skal være kendetegnet ved en lokal og stedbunden atmosfære, mang-
foldige aktiviteter og tilgængelige informationer om byens og lokalområdets muligheder. 

Muligheden for kunne transportere sig mellem hjem, arbejde, uddannelse og fritidsaktivi-
teter er vigtigt i hverdagslivet, uanset i hvilken by man vælger at bosætte sig eller etablere 
virksomhed i.

Den kommunale service som tilbud til pasnings- og skoletilbud, fritidsaktiviteter for alle al-
dersgrupper og byernes udseende har stor indflydelse på byernes attraktivitet for borgere og 
turister. 

Hverdagsliv og turisme

Anbefalinger: 

•	 At der i kystbyerne er en differentieret offentlig service, der tager højde for det sæsonbe-
tingede liv.  

•	 At kystbyerne bliver indrettet, så borgere og turister kan finde rundt til fods, på cykel og i 
bil og har mulighed for offentlig transport til og mellem kystbyerne.

•	 At der skabes mulighed for, at kystbyerne tilsammen kan tilbyde et varieret udbud af ople-
velser, aktiviteter, overnatning, spisesteder og indkøbsmuligheder for borgere og gæster i 
alle aldersgrupper. 

•	 At der er fokus på kvalitet, service og gæstfrihed i byernes turismeprodukter, som bl.a. er 
overnatning, spisesteder, attraktioner og butikker. 
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Forslag til handlinger:

•	 At der arbejdes for attraktive familie-, arbejds- og levevilkår i turismeom-
råderne. Det vil i højsæsonen bl.a. sige udvidede børnepasningsmulighe-
der og mulighed for forskudt sommerferie for skoleelever.

•	 At der i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jern-
baner arbejdes med tydeligere formidling af, hvor og hvornår transport 
med tog og bus er mulig i kombination med forskellige typer af samkør-
sel som f.eks. GoMore.

•	 At der arbejdes med skiltning og klar formidling (wayfinding) i kystby-
erne. Turister og gæster skal under hensyntagen til lokalbefolkningen 
guides hensigtsmæssigt rundt i byerne, frem til parkeringsmuligheder, 
toiletter og den lokale historie og de oplevelser, der gemmer sig i byen 
og naturen.   

•	 At der etableres erhvervsnetværk for byernes turismevirksomheder med 
fokus på produkter, service og kompetenceudvikling mv. Det handler om 
vidensdeling og samarbejde for at sikre kvalitet i turismeprodukterne til 
gavn for turisterne og den enkelte virksomheds indtjening. Den lokale er-
hvervsservice og destinationsselskabet Nordvestkysten er oplagte part-
nere i samarbejdet.
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Livet i kystbyerne skabes i høj grad af de mennesker, som bor eller arbejder i 
byerne. Det sker gennem aktiviteter i foreningslivet, initiativer fra det lokale er-
hvervsliv og ildsjæles vedholdende engagement. Vi kan styrke udviklingen af 
vores kystområde ved at sætte hinandens ressourcer i spil og skabe netværk og 
samarbejde på tværs af alder og geografi. 

Lokal virkelyst
og samarbejde

Anbefalinger:

•	 At der bakkes op om det lokale engagement og den lokale deltagelse i ud-
viklingen af kystområderne samt et aktivt samarbejde med lokale initiativta-
gere om udvikling af turismeerhvervet.

•	 At samarbejde og samspil mellem kystbyerne styrkes for at skabe helhed 
langs kysten og mellem byerne.

•	 At der er en klar, entydig og sammenhængende kommunal support i forhold 
til lokale initiativer, der kræver offentlig medvirken.

•	 At større bygge- og anlægsprojekter skal tilføre kvalitet til byen og lokalom-
rådet og tage hensyn til områdets historie, atmosfære og særkender, uanset 
om det er Hjørring Kommune, lokale foreninger og investorer, der tager ini-
tiativ.
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Forslag til handlinger

•	 At der etableres et Kystbyforum med medlemmer fra kystbyerne, der har fokus 
på byerne, borgerne, hverdags- og fritidsliv. Det handler om at sikre en fælles 
udvikling gennem videndeling, samarbejde og koordinering mellem byerne, 
byernes fritids- og kulturforeninger og med Hjørring Kommune. 

•	 At der på Hjørring Kommunes hjemmeside ligger en klar, synlig og let tilgæn-
gelig information om, hvordan og hvem i kommunens administration virk-
somheder kan kontakte, når de har behov for dialog om udviklingsmulighe-
der, byggeri, tilladelser mv.

•	 At der opbygges en fast handleplan for dialog med de lokale borgere, for-
eninger og erhvervsdrivende, når der planlægges og igangsættes nye byg-
ge- og anlægsprojekter eller byforskønnelse. Der kan trækkes på erfaringer fra 
borgersamarbejde i landdistriktet.
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Naturen og landskabet med kysten og de åbne vidder er  vigtige og 
værdifulde for de borgere, der bor i kystbyerne og samtidig en hovedat-
traktion i forhold til turisme. Naturen er med til at bidrage til livskvalitet, 
sundhed og oplevelser.  Vi skal styrke mulighederne for at opleve natu-
ren og dens mangfoldige kvaliteter – både roligt og aktivt og samtidig 
bevare og beskytte.

Natur og aktiviteter

Anbefalinger:

•	 At der tages vare på naturen, landskabet og de stedbundne kvalite-
ter gennem en strategi for bæredygtig brug af naturen. Der skal være 
plads til alle typer af aktiviteter, men alle aktiviteter skal ikke foregå 
alle steder.

•	 At vi udnytter det rekreative potentiale i naturen, langs kysten og på 
vandet med særligt fokus på tilgængelighed. 

•	 At kommunens naturattraktioner har de rette faciliteter til at kunne 
servicere de mange besøgende.
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Forslag til handlinger

•	 At der etableres mulighedsfelter ved udvalgte steder i naturen, skove, 
ved stranden og på vandet. Mulighedsfelter er afgrænsede områder, 
hvor der på forhånd er givet de nødvendige tilladelser til etablering 
og afholdelse af aktiviteter. Mulighedsfelterne er forskellige, og det 
kan f.eks. være et strandområde til beachvolley, et havområde til vand-
scootere eller et grønt område til træklatrebaner eller overnatning i 
hængekøjer. Tilladelserne kan både være for længere eller kortere tids-
begrænsede perioder. 

•	 At der etableres en ”frivillig naturpleje-ordning” for ubenyttede kom-
munale grønne arealer. Kommunens borgere og foreninger kan bru-
ge de grønne arealer til tilbagevendende ophold og aktiviteter mod 
en forpligtigelse til at varetage arealets vedligeholdelse. Kommunens 
Materielgård kan evt. udlåne de nødvendige redskaber til den rigtige 
naturpleje. 

•	 At der etableres ”mødesteder” ved kystbyerne og naturattraktioner, 
hvor der er et naturligt udgangspunkt for et større lokalt område. Et 
mødested består af servicefaciliteter i form af parkering for biler og 
cykler, toilet, borde- og bænkesæt, mobildækning, stoppested for NT’s 
services samt fysiske og digitale informationer om lokalområdet og 
oplevelser, ruter mv. i nærområdet. 
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Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Direktør for Teknik og Miljø
teknik-miljoe@hjoerring.dk


