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ny thisted kommune          2006

ny dynamik i 
danmarks yderområder

nogle af vore landsbyer og landdistrikter kan sagtens klare sig 

på markedsvilkår. men der er også dele af landet, der ikke kan 

– hvor markedet ikke kan få folk til at flytte ud. og det er lige 

præcis i yderområderne vest og syd i danmark og på øerne”.

 

sådan siger lektor på aalborg universitet anker Lomann Hansen, 

der sammen med en række af landets førende videnpersoner 

indenfor landdistrikts- og landsbyudvikling var samlet til konference 

i Hanstholm den 1-2 juni 2006. 

 

konferencen har resulteret i denne rapport, som etablerer et 

grundlag for ideer til en ny dynamik i danmarks yderste områder. 

rapporten tager udgangspunkt i ny thisted kommune som et 

eksempel på et yderområde i danmark. men fokuserer også på, 

hvordan man tackler de samme problemer på orkney i skotland.

 

det er håbet, at rapporten vil blive brugt til en fortsat konstruktiv 

debat om udfordringer og muligheder i danmarks yderste områder 

– ofte nogle af de smukkeste egne i landet.

|



|  Foto omslag. 
Landejendom nord for Thisted
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Fokus på yderområderne

Realdania og Ny Thisted Kommune ønsker at sætte fokus på en ny strategi for landdi-

strikter og landsbyer i de yderste områder af Danmark.

 

Landdistrikterne og landsbyerne uden for vækstområderne står over for store udfordrin-

ger. Den tiltagende globale arbejdsdeling medfører en væsentlig skævvridning af Dan-

markskortet, hvor nogle områder klarer sig godt, mens andre steder i landet oplever in-

gen vækst eller ligefrem tilbagegang. Dertil kommer udfordringerne med landbrugets 

ændrede produktionsvilkår, som betyder mange utidssvarende landbrugsbygninger og 

et grundlæggende behov for at nytænke produktionsapparatet.

 

Målet med denne rapport har været at skabe et overblik, som kan danne grundlag for at 

arbejde med idéer til en ny dynamik i Danmarks yderste områder. Vi har brugt Ny Thi-

sted Kommune som case og beskriver på den baggrund de mange nye forudsætninger, 

som gør sig gældende i forvaltningen og planlægningen af landdistrikter og landsbyer. 

Rapporten indeholder samtidig en oversigt over relevant lovgivning, interessenter og 

aktører samt erfaringer fra allerede gennemførte undersøgelser og projekter.

 

Heldigvis tyder meget på, at der i disse år er mange nye og stærke udviklingspotentialer 

også i de yderste områder. I rapporten er beskrevet 3 udviklingstemaer, som grupperer 

potentialerne efter deres særlige relationer:

• det eksisterende potentiale

• det stedbundne potentiale

• det stedløse potentiale 

 

En række af landets førende videnspersoner inden for landdistrikts- og landsbyudvikling 

har været samlet den 1-2. juni 2006 til konference i Hanstholm. Vi vil gerne benytte 

lejligheden til at takke for den gode debat, der fandt sted på konferencen. Diskussionen 

afspejlede, at der ikke fi ndes nogle hurtige og nemme løsninger, og at der hersker for-

skellige opfattelser af landdistrikternes karakter og muligheder, som det fortsat vil være 

nødvendigt at drøfte med henblik på afklaring og politisk stillingtagen. 

Med udsendelse af nærværende rapport håber vi, at kunne bidrage til en fortsat frem-

adrettet og konstruktiv debat om udfordringer og muligheder i Danmarks yderste områ-

der – ofte nogle af de smukkeste egne i landet.

Realdania Ny Thisted Kommune

Hans Peter Svendler Erik Hove Olsen
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Sådan læses publikationen

Rapporten indeholder fem hovedkapitler. 

Første kapitel giver et øjebliksbillede af Ny Thi-

sted Kommune - et udkantsområde i Nordvest-

jylland. Der fokuseres på kommunens særlige 

geografi  og kulturhistorie sammenholdt med by-

hierakiets styrker og svagheder. 

Andet kapitel indeholder en række defi nitioner 

på landdistrikter og landsbyer. Kapitlet giver 

endvidere et statistisk overblik over yderområ-

dernes befolkningstal, beskæftigelse, erhverv og 

økonomi som dokumentation for områdernes 

status og udvikling i de seneste 15 år.

I rapportens tredje kapitel skitseres en række af 

de udviklingsmønstre, som vi er vidne til i disse 

år, herunder hvordan de overordnede sam-

fundstendenser slår ned i landdistrikternes og 

landsbyernes århundredegamle geografi , og 

hvilke konsekvenser udviklingen har for det so-

ciale liv og den eksisterende bygningskultur. 

I fjerde kapitel udpeges de aktører og interes-

senter, som gør sig gældende, og der redegøres 

for strukturreformens betydning for landdistrik-

terne samt det sæt af love og støtteformer, der 

regulerer livet på landet. 

I femte kapitel beskrives de potentialer, der 

spiller en særlig rolle for landdistrikternes og 

landsbyernes udviklingsmuligheder og hand-

lingsstrategier. Der peges her på 3 hovedtemaer 

som afsæt for en fremtidig nyorientering af ind-

satsområderne med henblik på at skabe ny dy-

namik i Danmarks yderområder.

Udover de fem hovedkapitler indeholder rap-

porten en beskrivelse af, hvordan man søger at 

tackle de tilsvarende landdistriktsproblemer i 

Skotland. Her er man gået relativt kontant til 

værks med etablering af udviklingsselskaber, 

der med stor autonomi søger at fremme yder-

områdernes interesser. 

Til slut indeholder rapporten en oversigt over 

udvalgt litteratur. Endelig er der på skillebladene 

citeret udpluk af diskussionen fra Hanstholm 

konferencen den 1. og 2. juni 2006
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Mange har en mening om landdistriktspolitik, 

men kun få har en egentlig viden om spørgsmålet!

Lone Andersen, formand

|

|  Hillerslev. Dagligliv, landbrugs-
erhverv og bygningskultur.

Det er glædeligt, at Center for Forskning og Udvikling 

i Landdistrikter’s dagsorden vinder frem overalt i disse 

år. Det er nyt, at fysiske planlæggere og arkitekter 

tager landdistrikternes problemer op. Det er imidlertid 

på tide. Med udsendelse af rapporten og afholdelse 

af konferencen lægges der op til en ordentlig faglig 

proces. Det er befriende, at rapportens fokus klart 

omhandler landdistrikter og landsbyer og ikke ser 

disse som afl edninger af den almindelige bydiskussion.

Hanne Tanvig, centerleder

|

I 2015 vil vi have ca. 7-8.000 virksomhedsland-

mænd. Hver virksomhed vil have 8-10 ansatte. 

Der vil blive tale om udvikling af helt nye ejerformer 

og virksomhedsstrukturer. Der vil være professionelle 

gårdbestyrelser, og alle vil arbejde med strategisk 

planlægning med klare mål og handlingsplaner. 

Virksomhedslandbrugene vil indgå i netværk med 

andre landbrug og erhvervsvirksomheder, ligesom 

de vil indgå i udviklingsprojekter med forskning og 

produktudvikling.

Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent

|

Nogle af vores landsbyer og landdistrikter kan sagtens 

fungere på markedsvilkår. Men der er også dele af 

landet, der ikke kan - hvor markedet ikke kan få folk 

til at fl ytte ud. Og det er lige præcis i yderområderne, 

som er beliggende i den såkaldte afviklingsbanan, 

vest og syd om Danmark plus øerne.

Anker Lohmann Hansen, lektor

|

Vi kan konstatere, at udviklingen i de 200 år, der er 

gået siden landboreformerne, hvor landsby og land-

brug for første gang blev separeret, er ved at være 

ved vejs ende. Skilsmissen må i dag siges at være 

en realitet. Landsbyerne anvendes hovedsageligt til 

bosætning og fremstår mere eller mindre som geo-

grafi sk adskilte forstæder til de større bysamfund. 

Herudover står landdistrikterne overfor store omlæg-

ninger - fra monofunktionelle områder til områder, 

der præges af stadig fl ere aktiviteter. Det traditionelle 

landbrug nærmer sig i disse år i stadig højere grad 

den traditionelle byindustrielle virksomhed.

Fra introduktion til Hanstholmkonferencen

|

  INTRODUKTION
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Det tabte Paradis 

Et stykke danmarkshistorie med rødder tilbage 

til bondestenalderen for 6.000 år siden er i dis-

se år ved at forsvinde. Det er dog stadig muligt 

at afl æse produktionslandskabets traditionelle 

struktur, når man færdes på landet. Ejerlavs-

grænserne er endnu synlige, ligesom stjerne- og 

blokudskiftningen fortsat tegner deres karakteri-

stiske mønstre ude i terrænet. Diger, beplant-

ninger, grøfter og markveje følger ejendomsskel-

lene og giver landskabet dets særlige signatur.

Landsbyernes lokalisering i landskabet er prin-

cipielt den samme, som da Danmark trådte ind 

i middelalderen for 1000 år siden. Dette land-

skabsbillede blev imidlertid radikalt ændret, da 

bønderne som følge af landboreformerne i slut-

ningen af 1700-årene i stort tal fl yttede ud på 

marken. Herved blev landet levendegjort med 

veje og spredt bebyggelse. Senere kom hus-

mandsbevægelse, hvorved mange af de store 

Udfordringerne i landdistrikterne

sammenhængende markjorder blev organiseret 

som et skakbræt. Det landskab, vi er fortrolige 

med i dag, er således skabt indenfor de seneste 

200 år. 

For gårdenes vedkommende har der formentlig 

frem til 1850’erne været tale om mindre, lukke-

de og fi rlængede anlæg opført i bindingsværk og 

tækket med strå på taget. I anden halvdel af 

1800-årene bredte de grundmurede huse sig. 

Først blev stuehusene opført i grundmur, mens 

udlængerne stadig opførtes i bindingsværk. Se-

nere blev hele gården grundmuret.

Sådanne lange kulturhistoriske træk står i fare 

for helt at forsvinde i disse år, hvor ejendomsfor-

holdene på landet undergår en radikal foran-

dring gennem koncentration af jordbesiddelsen, 

og hvor de gamle bygninger ikke længere er i 

stand til at tilgodese det moderne landbrugs be-

hov. Det vil sige, at det åbne lands traditionelle 

æstetik og det gamle landbrugs arkitektur er un-

der voldsomt pres. 

Forandringerne på landet er særdeles synlige og 

tydelige. Landsbyerne er således ikke længere 

omdrejningspunkter for landdistrikternes agrar-

økonomi. De store industrielle landbrug er ikke 

lokaliseret i landsbyerne. De gårde i landsbyer-

ne, der fortsat er i drift som aktive brug, tende-

rer mere og mere til at være deltids- eller hob-

bylandbrug. De fl este landsbyer i Danmark er i 

dag bosætningsbyer for familier, der har deres 

arbejde i den nærliggende større by. Denne rea-

litet er dog tilsyneladende endnu ikke fuldt ud 

accepteret. Flere hundrede års faste billeder af 

|  Hundborg. Det over-
skuelige liv på landet.
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landdistrikternes indretning og udseende, oplø-

ses ikke sådan i løbet af 50 år. Efterbilledet af 

”det tabte paradis” spøger stadig i vores hold-

ninger til livet på landet.

Den fysiske fremtræden af mange landsbyer og 

fritliggende gårde er imidlertid af en sådan ka-

rakter, at det åbenbare forfald tvinger os til at se 

situationen i øjnene. Omfanget af misligholdte 

bygninger er for stort til, at problemet løser sig af 

sig selv. Tværtimod er der en tendens til, at nog-

le landsbyer og gårde i dag har fået den status, 

der tidligere var forbeholdt byernes gamle slum-

kvarterer med kriminalitet, narko og prostitution.

På samme måde som arkitekter og byplanlæg-

gere i 1930’erne indså at fremtidens byer og 

byggeri skulle tage udgangspunkt i det moderne 

industrielle samfund i stedet for at orientere sig 

efter udlevede feudale principper, på samme 

måde bliver vi i dag nødt til at indse, at udviklin-

gen på landet ikke længere kan basere sig på et 

”smukt” efterbillede af en organisk livsform, 

som ikke længere er en realitet. 

Udviklingen på landet

Siden landbruget midt i 1950’erne blev overha-

let af industrien som det mest betydningsfulde 

erhverv både økonomisk og beskæftigelses-

mæssigt, er det gået stærkt. I dag er mindre end 

5% af befolkningen beskæftiget indenfor pri-

mærsektoren, som omfatter fi skeri, land- og 

skovbrug. Produktiviteten er især indenfor land-

bruget steget enormt. Det store folkehold, som 

stadig var en realitet indtil slutningen af 1950’er-

ne, fi ndes ikke mere. Ofte er der kun mand og 

kone tilbage på gården, hvor manden er heltids 

landmand, og hvor konen passer bogholderiet 

og et deltidsjob i nærmeste større by. 

Heroverfor står det moderne landbrug, som ikke 

længere kan rummes indenfor de traditionelle 

bygningsmæssige rammer, og hvor driften er 

højtspecialiseret og baseret på udstrakt brug af 

avanceret teknologi. Det moderne landbrug har 

i form og indhold nærmet sig den industrielle 

produktionsform så meget, at der som noget nyt 

igen ses lønnet arbejdskraft på de største og 

mest driftige landbrugsvirksomheder. Den tidli-

gere almindeligt forekommende rurale mentali-

tet eksisterer stort set ikke længere. Den urbane 

tænkemåde har erobret vores bevidsthed både i 

byen og på landet.

Den landsby, der tidligere var den helt domine-

rende bosætningsform i Danmark, hvor by og 

produktionslandskab udgjorde et samlet hele, 

rummer i dag højst et eller to fungerende land-

brug. De øvrige gårde og huse er for længst an-

vendt til andre formål, hvis de da ikke står tom-

me, overladt til vind og vejr, fordi selv den mest 

simple og nødtørftige vedligeholdelse ikke er 

rentabel. Men ikke kun gårde og huse i landsby-

erne er genstand for funktionstømning. Også 

mange fritliggende gårde og mindre brug er ud-

sat for samme skæbne. 

Ikke alle landsbyer er lige udsatte. Som et gene-

relt træk har landsbyer, der ligger indenfor de 

større byers pendlingsoplande, mulighed for en 

ny funktionsberettigelse som bosætnings- og 

oplandsby for den store by med dens arbejds-

|  Ydby. Dårligt beliggende 
landejendomme rammes først, 
hvis udviklingen går i stå.
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pladser og byliv. Hertil fl ytter mange relativt res-

sourcestærke, især børnefamilier, som her kan 

leve det liv de ønsker uden at miste tilknytnin-

gen til byens bredspektrede arbejdsmarked, 

uddannelsestilbud med mere. 

Det bliver straks sværere, når man kommer 

længere ud på landet. Men også her er nogle 

områder og byer bedre stillet end andre. Byer 

og landsbyer, som ligger ved særligt smukke og 

interessante naturområder eller områder med 

særligt interessante og betydningsfulde kultur-

miljøer, har nemmere ved at fastholde gamle og 

tiltrække nye beboere end byer, som ikke har 

sådanne attraktioner i deres nærhed.

Bagved dette generelle udviklingsmønster ligger 

imidlertid et mere nuanceret billede, hvor nogle 

landsbyer, selvom de ligger tæt på de større by-

er, alligevel klarer sig dårligt, mens det i andre 

landsbyer, som ligger fjernt fra de store byer, går 

godt. En af forklaringerne herpå ser ud til at 

være tilstedeværelsen af ildsjæle, et godt for-

eningsliv, velfungerende netværk og evne til 

samarbejde i landsbyerne. Det peger på, at 

lands bybeboerne selv kan gøre en forskel.

Det konfl iktfyldte landskab 

Der er mange interesser på spil i landskabet, og 

mange af disse er ofte modstridende. 

Byudvikling beslaglægger stadig større arealer, 

især omkring de store centerområder i Østjyl-

land og på Sjælland. Det moderne landbrug stil-

ler store krav til rationelle dyrkningsformer og 

arealudlæg. Et særskilt forhold er de store og 

mangeformede bygningsanlæg, som følger med 

moderne landbrugsdrift. Disse agroindustrielle 

anlæg skaber væsentlige visuelle og æstetiske 

påvirkninger af landskabet.

De store infrastrukturelle anlæg som motorveje 

og broforbindelser er andre anlæg, der ved de-

res størrelser både optager meget plads og på-

virker vores oplevelse af landskabet. Men også 

vore dages store vindmøller med propeller på op 

til 100 m i diameter udsætter landskabet for en 

møblering med et stort visuelt gennemslag.

Overfor disse udviklingsbetingede tiltag står vo-

res interesse i at have smukke og uforstyrrede 

naturområder med en stor biodiversitet og land-

skabelig skønhed. Områder som skal beskyttes 

og udbygges som lakuner for opladning og re-

kreation og til fremme af artsrige biotoper. Men 

også i forhold til natur og landskab knytter der 

|  Nors. Der er kamp om 
en plads i det fremtidige 
kulturlandskab.
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sig økonomiske interesser. Turisterhvervet er et 

stort potentiale for landets yderområder, fordi 

det som regel er her, vi fi nder kontrasten til det 

hektiske og stressede byliv. Men turisterhvervet 

har tilsvarende de øvrige interessenter i land-

skabet sit arealkrævende behov til sommerhuse, 

campingpladser, golfbaner og vandbaserede fri-

luftsaktiviteter.

Landskabet er således som så meget andet i 

vores samfund et krydspunkt for forskellige øko-

nomiske, udnyttelsesmæssige og rekreative in-

teresser. Men der er stor forskel på interessen-

terne indenfor bycentrenes indfl ydelsessfære og 

i yderområderne. De landdistrikter der knytter 

sig til de større bycentre, vil således være poten-

tielle bosætningsområder for familier, der øn-

sker en relativ billig bolig og gode opvækstvilkår 

for deres børn, men samtidig også lokaliserings-

områder for store og pladskrævende erhvervs-

grupper, der ønsker en profi leringsmulighed 

langs byernes indfaldsveje. Yderområderne har 

derimod ofte så langt til de store centerområder, 

at de i højere grad hviler i sig selv indenfor rela-

tivt beskedne pendlingsafstande. Her fi ndes til 

gengæld ofte de største jordbrugs- og rekreative 

interesser. 

I de seneste 10-15 år er der sket øget tilfl ytning 

til de landkommuner, som ligger nær de større 

byer, mens landkommunerne langt fra bycen-

trene oplever en tilbagegang i befolkningstal og 

beskæftigelse. I spørgsmålet om udvikling af 

landdistrikterne, er det derfor væsentligt at skel-

ne mellem de centernære landkommuner og 

yderområderne.

Initiativer indtil nu

En række regionale og lokale udviklingspro-

grammer og EU-fonde som Mål 2B, Leader+ og 

Artikel 33 samt Indenrigs- og Sundhedsministe-

riets landdistriktspulje har gennem de senere år 

ydet en række positive bidrag til forbedring af 

landdistrikters og landsbyers udviklings- og 

overlevelsesmuligheder. Herudover har staten 

både før og nu foranlediget forskellige fysiske 

initiativer via byfornyelsesloven, bevaringslov-

givningen og planloven. Endelig har regionplan-

lægningen haft stor betydning for sikringen af 

værdifulde landskaber, naturområder og kultur-

miljøer.

Med kommunalreformen nedlægges amterne 

og administrationen af det åbne land bliver 

overført til de nye storkommuner. Der er tale om 

en forvaltningsmæssig nyskabelse, som i sam-

spil med de regionale råd og vækstfora på afgø-

rende vis vil ændre den administrative tilgang til 

det åbne land. Hertil skal lægges, at beslutnin-

gen om udmøntningen af det kommende Land-

distriktsprogram fra 2007-2013 vil betyde en 

omstilling af de offentlige støtteprogrammer til 

også at omfatte støtte til natur og miljø samt le-

vevilkår og beskæftigelse i landdistrikter og 

landsbyer. 

Ved siden af de politiske initiativer har forsk-

ningsverdenen bidraget med projekter og un-

dersøgelser, der afdækker de mange forandrin-

ger og udfordringer, som vore landdistrikter og 

landsbyer står midt i. Fx er Center for Forskning 

og Udvikling i Landdistrikter ved Syddansk Uni-

versitet kommet med en række erhvervs- og 

|  Hurup. Oplandscenter 
med privat og offentlig 
service for det omkring-
liggende landdistrikt.
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befolkningsanalyser, som påpeger og dokumen-

terer de økonomiske, sociale og demo grafi ske 

udviklingstræk. 

Aalborg Universitet har bidraget med analyser 

af landsbyernes og bygningskulturens fysiske 

situation samt analysearbejder indenfor land-

brugets strukturudvikling. Videns center for 

Planlægning i Det åbne Land på Landbohøjsko-

len har samlet en betydelig indsigt vedrørende 

det åbne lands udvikling. 

På SBI er der i de seneste par år udført en væ-

sentlig forskning om bosætning i landets yder-

områder. Socialministeriet har fokuseret på 

tomme boliger og betydningen af ildsjæles ind-

sats. Landbrugets Rådgivningscenter har igen-

nem en årrække gjort opmærksom på de mange 

tiloversblevne landbrugsbygninger som et funk-

tionelt og æstetisk problem, og endelig har Cen-

ter for Strategisk Byforskning/Realdania Forsk-

ning beskæftiget sig med de bynære landdistrik-

ter i relation til ”den grænseløse by”.

I dag vokser erkendelsen af, at landdistrikterne 

og landsbyerne står overfor nogle endog meget 

store udfordringer med affolkning, butiksluk-

ning, lukning af offentlige institutioner og indstil-

ling af kollektiv trafi k. Skrækscenariet er halv-

tomme og forslummede landsbyer, hvor husene 

til en billig penge overtages af spekulanter, der 

ser gode fortjenstmuligheder i at leje ud til ud-

stødte, kriminelle eller mere eller mindre su-

spekte virksomheder, der foretrækker en høj 

grad af anonymitet.

3 hovedtemaer for fremtiden

Foruden at belyse nogle af de væsentligste for-

hold, der gør sig gældende i landdistrikter og 

landsbyer, er det projektets hensigt at sætte en 

ny dagsorden, der tager udgangspunkt i den 

situation, at fremtidens landdistrikter og lands-

byer ikke længere vil blive forbeholdt jordbruget 

alene. Andre aktiviteter og interesser trænger 

sig på. Den nye økonomi eller oplevelsesøkono-

mien vil åbne for alternative erhvervsmulighe-

der, der foruden at supplere og bygge videre på 

de eksisterende erhverv vil skabe helt nye mu-

ligheder for virksomhed og bosætning. Landdi-

strikternes traditionelle, monofunktionelle kultur 

undergår i disse år en transformation til en mere 

mangfoldig eller multifunktionel erhvervskultur. 

Rapporten peger på 3 hovedtemaer, der vil blive 

dagsordenssættende for landdistrikternes og 

landsbyernes udviklingsmuligheder i de kom-

mende år:

•  det eksisterende potentiale

• det stedbundne potentiale 

• det stedløse potentiale.

Det eksisterende potentiale peger hen på mulig-

hederne for raffi nering og udvikling af de eksi-

sterende virksomheders produkter, design og 

markedsføring, herunder uddannelse af den ek-

sisterende arbejdskraft og tiltrækning af ny vi-

denstung arbejdskraft. Det stedbundne poten-

tiale tager udgangspunkt i stedets muligheder 

og relaterer sig til de erhverv og den virksom-

hed, der baserer sig på stedets egenart i relation 

til  landskab, natur, kulturhistorie og arkitektur. 

Endelig henfører det stedløse potentiale til de 

|  Nr. Vorupør. Turisme som 
potentiale for en fremtidig 
udvikling.
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|  Læserbrev i Jyllands  
Posten 30. januar 2006

|  Hillerslev, Landskab og 
landbrug 2006.

erhvervs- og befolkningsgrupper, som er uaf-

hængige af at bo et bestemt sted, enten fordi de 

ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet fx pen-

sionister, eller fordi deres virksomhed er fl exibel, 

fx freelancere og kunstnere. 

Som generel understøtning af alle tre udvik-

lingspotentialer peges der i rapporten på infor-

mationsteknologiens horisontale struktur, hvor 

ethvert punkt i netværket er centralt beliggende, 

de lavere huspriser på landet samt perspekti-

verne ved dobbelt bosætning, hvor man fx bor 

en del af året i sin bolig i et af de større bycentre 

og en anden del af året i sit hus i en fynsk lands-

by eller et fi skerleje i Thy.
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|  Stenbjerg Landingsplads. 
Når natur og arkitektur taler 
med hinanden.

Befolkningen i Thy har altid været åbne overfor frem-

mede. Fiskeri, søfart og studedrift har bragt mange 

nye impulser til Thy. Thyboerne har været orienteret 

mod Hamborg og London, fordi Thy ligger mere cen-

tralt i forhold til Norden end til Danmark. Thyboerne 

kan gå i kirke om morgenen i Vestervig og stå på ski 

om eftermiddagen i Setesdalen.

Jytte Nielsen, museumsinspektør

|

Kan vi ikke forestille os ”den grænseløse by” i Thy 

med landbruget som det dominerende erhverv. Føde-

varer som oplevelsesøkonomi?

Karsten Bay Christensen, regionplanlægger

|
En forædlet fødevareindustri vedrørende øl, fi sk og 

skaldyr er allerede i gang i Thy. Det skal underbygges 

med yderligere forædling og større netværk mellem 

producenterne. Et større fokus på hvem kunden er, 

stiller større krav om stærkere producentfællesskaber 

eventuelt med oprettelse af eget institut for markeds-

analyse. Der kan også være tale om nye forædlede 

produkter med udgangspunkt i landbruget - fx teksti-

ler og møbler. Eller gårdene kan tilbyde nye typer af  

boliger og bofællesskaber.

Thomas Martinsen, direktør

|

Thy kan virke øde på mange. Der er få store træer og 

mangel på idyl. Lad os prise det særegne og oprinde-

lige og udnytte det som et potentiale ved fx at brande 

Thy som porten til Nordatlanten, surfernes ”kolde 

Hawaii” eller som muligheden for at tage på vild-

markssafari i nationalparken. Netop den store varia-

tion i landskabet kan bruges til at fastholde borgerne 

eller forøge  tilfl ytningen  af nye medborgere til Thy.

Jytte Nielsen, museumsinspektør

|

Thy har været befolket af fi skere og bønder. Der er 

her tale om to diametralt forskellige kulturer. Fiskere 

er jægere, som forlader sig på heldet, mens bønder 

planlægger deres aktiviteter på samme måde år efter 

år, årstid efter årstid. De har levet imellem hinanden, 

hvilket har gjort thyboer vant til, at folk er anderle-

des. Det er noget, man kan udnytte.

Knud Sørensen, forfatter

|

1  ØJEBLIKSBILLEDE
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Et udkantsområde i Nordvestjylland

Ny Thisted Kommune er i forslag til Lands-

planredegørelse 2006, Det nye Danmarkskort, 

udpeget som et blandt fl ere yderområder i ud-

kanten af Danmark. Hvordan ser et sådan 

yderområde ud, og hvilke potentialer og mulig-

heder er tilstede for at skabe et godt liv og en 

god økonomi?

Geografi , erhverv og landskab

De nuværende kommuner Thisted, Hanstholm 

og Sydthy er ved kommunalreformen sammen-

lagt til Ny Thisted Kommune. Området, som 

består af Thy og Hannæs, er ved smalle land-

stykker mod nord og syd fastholdt til kontinen-

tet. Mod vest og nord afgrænses området af 

Vesterhavet og Skagerak, og mod øst og syd af 

Limfjordens krinklede vandspejl. Området er 

formet som et stort, krumt og næsten lige bredt 

landstykke, med en afstand fra Vildsund i øst til 

Vorupør i vest på ca. 20 km og en afstand fra 

Bulbjerg i nord til Agger i syd på ca. 70 km. Der 

bor knap 47.000 indbyggere i Ny Thisted kom-

mune, hvoraf ca. 13.000 bor i hovedbyen Thi-

sted.

I forhold til Danmark og de store landsdelscen-

tre er Ny Thisted Kommune karakteriseret som 

udkant. Dels på grund af den perifere beliggen-

hed med ca. halvanden times kørsel til nærme-

ste større byer, Holstebro, Viborg eller Aalborg, 

der alle ligger på en kvartbue indenfor en radius 

af ca. 90 km fra Thisted – og dels på grund de 

særlige befolkningsmæssige og økonomiske for-

hold, som fremgår af efterfølgende statistikker i 

rapportens statusdel. 

Beskæftigelsen i Ny Thisted Kommune er ho-

vedsagelig baseret på industri, handel og offent-

lig service. Men også de traditionelle primærer-

hverv landbrug og fi skeri samt turisme er 

væsentlige erhvervsgrupper. 

Især indenfor industri og fremstilling adskiller 

Ny Thisted Kommune sig fra øvrige yderområ-

der og landet som helhed, idet ikke mindre end 

27 % af kommunens befolkning er beskæftiget 

her. Først og fremmest er fødevarevirksomhe-

der, men også metal- og trævarevirksomheder 

blandt de dominerende erhvervsgrupper i kom-

munen.

Beskæftigelsesgraden har igennem mange år 

været relativ pæn med en arbejdsløshedspro-

cent mellem 3-5, hvilket er usædvanligt lavt i 

sammenligning med andre udkantskommuner 

og danske kommuner i det hele taget. Udskriv-

ningsgrundlaget er imidlertid noget under 

landsgennemsnittet, da arbejdskraftens uddan-

nelsesniveau er relativt lavt. Der fi ndes ingen 

højere uddannelsesmuligheder på stedet, men 

der fi ndes en række mellemuddannelser, tekni-

ske uddannelser samt handelsskole

Landskabeligt kan Ny Thisted Kommune opde-

les i tre meget forskellige landskabstyper. Hele 

den østlige del fra nord til syd omfatter det store 

og frugtbare moræneland. Vest og nord herfor, 

adskilt af et næsten sammenhængende grønt 

bånd af plantager, strækker klitheden sig fra 

Bulbjerg i nord over Hanstholm til Agger i syd. 

Endelig udgør Vejlerne mod nordøst et helt sær-

egent område, afvekslende mellem våde eng-

|  Vester Vandet. Små-
erhverv ved en korsvej.



17   |  Landdistrikter og landsbyer   

|  Amtoft Vig. Landskab 
ved Limfjorden med store 
naturmæssige og rekrea-
tive værdier.

|  Lild Strand.
Fiskeri har til alle tider 
været et eksistensvilkår for 
mennesker i Thy.

arealer og inddæmmende fjordarme. Klitheden 

og plantagerne mod vest er et af de syv områ-

der, som miljøministeren har peget på som mu-

lig fremtidig nationalpark. 

Kulturarven i Ny Thisted Kommune

De mange gravhøje, der kroner bakkerne i Thy 

og på Hannæs, fortæller om en stor befolknings-

tæthed i bronzealderen. Den frugtbare jord og 

den lette adgang til hav og fjord var afgørende 

forudsætninger for oldtidens bosættelse. Havets 

og fjordens betydning manifesterede sig ligele-

des i den sene vikingetid, hvor Thy blev kristnet 

ad søvejen fra England og Irland, og hvor rigets 

krigsfl åde lå på red i Limfjordens vestlige del. 

Vestervig, som i århundreder var mødested for 
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mange indfl ydelser udefra, var formentlig også 

rammen om et bispedømme, indtil udsejlingen 

fra fjorden sandede til i anden halvdel af 1100-

årene. Da en stormfl od gennembrød Agger 

Tange i 1825, skabtes igen baggrund for en rig 

og ekspansiv periode - nu baseret på sejlskibs-

trafi k og med udgangspunkt fra købstaden Thi-

sted. 

I de mange mellemliggende år var landbruget 

hovednæringskilden. På grund af sin afsides 

beliggenhed og de relativt beskedne relationer 

til omverdenen, bibeholdtes helt op i vor tid en 

bygningstradition på landet, som var baseret på 

det traditionelle længehus, hvor bygningskon-

struktioner og bebyggelsesplaner med parallelle 

og enkeltlængede gårde i næsten lige linje kan 

føres tilbage til bronze- og jernalderen. Flere af 

disse bygninger bruges den dag i dag.

Adgangen til havet gav gennem fl ere hundrede 

år anledning til en udbredt skudetrafi k på Syd-

norge. Thyboerne solgte korn og hjembragte 

tømmer og jern. Udgangspunkterne var de små 

fi skerlejer ved Stenbjerg, Vorupør, Klitmøller, 

Vigsø og Lild. Disse fi skerlejer udviklede sig med 

Vorupør i spidsen til velorganiserede fi skersam-

fund i anden halvdel af 1800-årene.

Men nærheden til havet var også en trussel. 

Store landområder i Sydthy forsvandt i havet 

indtil høftebyggeriet for godt hundrede år siden 

satte en stopper for nedbrydningen. Sandfl ug-

ten lagde byer og sogne øde, indtil den omfat-

tende tilplantning af klitterne og plantagerejs-

ningen løste problemet. Især skovplantningen 

gav landskabet et helt andet udseende. Førhen 

var Thy stort set træløst. I det hele taget var an-

den halvdel af 1800-årene en initiativrig tid, 

hvor også landvindingen ved Sjørring Sø og vej-

lerne mod nord og syd afstedkom store foran-

dringer af landskabet. 

Havet og den direkte adgang til de rige fi ske-

banker i Nordatlanten var i 1961 anledning til 

starten på opførelsen af Hanstholm Havn og fra 

1966 Hanstholm By. Byggeriet var dog forsøgt 

gennemført allerede i mellemkrigsårene. Men 

besættelsen og tyskernes armering af Hanst-

holm som et af Atlanterhavsvoldens knude-

punkter satte en midlertidig stopper for projek-

tet.

Kulturhistorien i Thy og på Hannæs følger i prin-

cippet de almindelige udviklingstræk. Men på 

visse områder adskiller udviklingen og de fysi-

ske spor sig dog fra det øvrige Danmark. De 

mange gravhøje fortæller om det intensive liv, 

der har fundet sted i området i bronzealderen. 

Høftebyggeriet, sandfl ugten og bekæmpelsen 

heraf er andre unikke træk ved stedets historie, 

ligesom skudetrafi kken på Norge og tyskernes 

stærke befæstelse af området giver stedet dets 

særlige baggrund. 

Byerne i Thy

Bymønstret i Ny Thisted Kommune fremstår i et 

størrelsesmæssigt og geografi sk afklaret hierar-

ki. Thisted er med sine ca. 13.000 indbyggere 

suværent kommunens største by. Da den samti-

dig er beliggende nogenlunde midt i området 

indtager den naturligt pladsen som stedets ho-

|  Bronzealderhøje ved 
Ydby hede. Nogle af de 
tidligste  kulturhistoriske 
spor i landskabet i Thy.

|  Ydby Kirke, opført i tid-
lig middelalder. Et velbe-
varet kulturhistorisk miljø 
med kirke, stengærde og 
beplantning.
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vedby. De to næststørste byer Hanstholm og 

Hurup ligger i hver sin ende af Thy. De har hen-

holdsvis ca. 2400 og 2700  indbyggere. Begge 

byer er i regionplanen for Viborg Amt klassifi ce-

ret som kommunecentre. I det foreløbige og nu 

skrinlagte oplæg til Nordjydernes regionale Ud-

viklingsplan klassifi ceredes Hanstholm som 

egnsby og Hurup som områdeby. Den relativt 

store afstand mellem Thisted og Hurup giver 

plads til kommunens fjerdestørste by, Snedsted, 

der med sine ca. 1200 indbyggere er områdets 

sidste og senest udpegede kommunecenter. 

Kommunecentrene indeholder overordnede 

servicefunktioner som kommunekontor, skole, 

postkontor, bibliotek, dagligvarehandel, læge, 

advokat og andre liberale erhverv. Herudover 

indebærer status som kommunecenter, at der 

skal være gode kollektive trafi kforbindelser til 

områdets hovedby.

|  Bystrukturen i Thy 
ifølge regionplanen for 
Viborg Amt og oplægget 
til Nordjydernes regionale 
Udviklingsplan, 2005

• Hovedby

• Egnsby

• Områdeby

• Lokalby

• Landsby

Alle øvrige byer i Ny Thisted Kommune må ka-

rakteriseres som landsbyer. De største af dem - 

Vestervig, Bedsted, Koldby, Vilsund, Sundby, 

Hundborg, Nørre Vorupør, Klitmøller, Sjørring, 

Nors, Ræhr, Hillerslev, Sennels, Østerild, Vesløs, 

Øsløs, og Frøstrup - har alle status af lokalcentre 

eller lokalbyer. Det vil sige, at de indeholder de 

mest almindelige dagligdags servicetilbud som 

skole og dagligvarehandel.

Samlet set falder befolkningstallet i Ny Thisted 

Kommune. Men der sker samtidig en omforde-

ling af befolkningen, således at Thisted og en-

kelte andre byer som fx Klitmøller vokser.

Thisted

Thisted ligger smukt i landskabet, nord for fjor-

den, på en bakke skrånende mod syd ned til 

vandet. Beliggenheden bærer købstadens gam-
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le signatur. Byen er centralt placeret i sit han-

delsopland og med direkte adgang til et åbent 

og sejlbart farvand. 

Thisted har købstadens tætte bystruktur og 

mange arkitektoniske kvaliteter. Byen har igen-

nem mange år foretaget en omfattende byforny-

else, som har hævet kvaliteten af boligerne i 

bymidten betragteligt. I disse år gennemføres 

en radikal ombygning af de bynære havnearea-

ler så kontakten mellem by og fjord genetable-

res. Byen er karakteriseret ved et livligt handels-

centrum og mange industrivirksomheder i sin 

periferi. Der fi ndes en række uddannelsesinsti-

tutioner som gymnasium, handelsskole, teknisk 

skole, VUC og et uddannelseshus, der rummer 

fl ere mellemuddannelser. Byen har endvidere 

et relativt stort sygehus og mange offentlige ar-

bejdspladser.

Thisted har mange stærke sider, der gør byen 

attraktiv som kommunens førende by. Men som 

så mange andre provinsbyer i yderområderne 

har byen svært ved at tiltrække højt uddannet 

arbejdskraft. En større prioritering af kultur og 

kunst kan være et bud på at afhjælpe dette for-

hold, ligesom en fortsat byforskønnelsesaktivitet 

omkring bymidtens torve vil medvirke til at gøre 

byen mere tiltrækkende. 

Thisted er så afgjort det økonomiske, uddannel-

sesmæssige og kulturelle lokomotiv i kommu-

nen og fungerer som den store serviceby for 

kommunens øvrige byer, landdistrikter og lands-

byer. I oplægget til Nordjydernes regionale Ud-

viklingsplan kategoriseredes Thisted som ho-

vedby i regionens vestlige byegn, som omfatter 

Ny Thisted Kommune og Morsø Kommune. De 

øvrige hovedbyer i oplægget var Aalborg, som 

tillige er landsdelscenter, Års, Hobro, Hjørring 

og Frederikshavn. 

Hanstholm og Hurup 

Hvor Thisted er en gammel by med købstads-

rettigheder fra 1524, er Ny Thisted Kommunes 

næststørste byer, Hanstholm og Hurup, relativt 

nye. Sammenlignet med Thisted er de to nye 

byer beskedne i størrelse. 

Opførelsen af Hanstholm Havn i første halvdel 

af 1960’erne lagde grunden til den nuværende 

by, der er opført efter en samlet dispositionsplan 

fra 1966. Der var tale om en efter tiden avance-

ret byplan, som indeholdt alle den moderne bys 

kendte elementer med funktionsopdeling og 

trafi kdifferentiering. Hanstholm Havn, som er 

|  Thisted. De nye udvik lings-
muligheder for byen er især 
knyttet til arealerne omkring 
havnen.
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Danmarks største fi skerihavn, har indenfor de 

seneste 10 år udviklet sig til en væsentlig trafi k-

havn med tre oversøiske forbindelser til Norge, 

Færøerne, Island og Shetlandsøerne. Der er in-

gen tvivl om, at havnen og fi skeriet fortsat vil 

være fundamentet under byens økonomi. En 

udvikling med akvakultur og yderligere forar-

bejdning og raffi nering af fi sken vil styrke denne 

profi l.

Hanstholm har imidlertid også stærke kvaliteter 

indenfor turismeerhvervet med Dansk Folkefe-

ries store ferieby ved Vigsø lige udenfor byen. 

De naturmæssige potentialer med den måske 

kommende nationalpark lige syd for byen og de 

enestående gode forudsætninger for surfi ng gi-

ver Hanstholm nogle unikke udviklingsmulig-

heder. 

Hanstholm kategoriseredes i oplægget til Nord-

jydernes regionale Udviklingsplan som en af de 

12 egnsbyer, der på grund af størrelse, særlig 

karakter og historie samt strategiske infrastruk-

turmæssige beliggenhed udgør en væsentlig 

regional bykapital.

Hurup er grundlagt på bar mark som stationsby 

i anden halvdel af 1800-årene. Før fremkom-

sten af byen har der siden middelalderen ligget 

en lille landsby af samme navn oppe ved kirken 

i byens nordlige udkant. Byen har et livligt han-

delsstrøg og en række markante eksportvirk-

somheder. Der er gode muligheder for udfol-

delse af sport og idræt, hvor det store svømme- og 

badeland udgør hovedattraktionen. Hurup kate-

goriseredes i oplægget til Nordjydernes regio-

|  Hanstholm. Fornyelsen 
af byen tager også udgangs-
punkt i kulturmiljøet.

|  Hanstholm. Rationalistisk 
byplanlægning fra 1966.

|  Hanstholm. Danmarks 
største fi skerihavn.
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nale Udviklingsplan som områdeby. Områdeby-

erne er de 19 mindre, men selvstændige og 

aktive bysamfund, der har et opland der giver 

grundlag for udvalgsvarehandel, skoler og an-

den offentlig service samt større og mindre er-

hvervsvirksomheder.

Vestervig

Vestervig adskiller sig fra de øvrige byer i Thy. 

Byen er relativ stor, men der er hverken tale om 

en købstad eller stationsby. På grund af sine hi-

storiske forudsætninger som bispe- og klosterby 

rummer Vestervig mange væsentlige bygninger 

og anlæg. Først og fremmest Vestervig Kirke 

med de næsten katedralagtige dimensioner. 

Byen har muligheder som udgangspunkt for tu-

rismen i Sydthy. Endvidere har Vestervig en ak-

tiv borgerforening, der er meget opmærksom på 

byens attraktioner. 

Stationsbyerne

Industrisamfundets vækst i 1800-årenes sidste 

halvdel afstedkom etableringen af et fi nmasket 

net af jernbaner overalt i Danmark. Helt nye 

byer som fx Hurup, Bedsted, Hørdum, Sned-

sted og Frøstrup så i disse år dagens lys. Men 

også mange eksisterende landsbyer som Ydby, 

Sjørring, Nors og Østerild blev travle stationsby-

er. Stationsbyerne var knudepunkter i et trans-

portsystem, der først og fremmest var betinget 

af udviklingen i landbruget. 

I dag er kun stationsbyerne syd for Thisted be-

liggende ved jernbanen, idet forbindelsen mel-

lem Thisted og Aalborg blev nedlagt for knap 40 

år siden. En jernbanestation er fortsat en kvalitet 

for et bysamfund. I dag først og fremmest som 

en bekvem kollektiv trafi kforbindelse til hoved-

byen Thisted. Der er ingen tvivl om, at nuvæ-

|  Vestervig Kirke. En gang 
nordfl øjen i et stort mid-
delalderligt by- og kloster-
miljø. Nu har Vestervig 
ikke længere et apotek.
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rende betydende stationsbyer som Hurup, Bed-

sted, Snedsted og Sjørring alle profi terer af 

til knytningen til banen. Jernbanen og et tilpas 

opland omkring de gamle stationsbyer har sik-

kert også været medvirkende til fremkomsten af 

de store industrivirksomheder i Hurup, Sjørring 

og Nors. 

Men baggrunden som stationsby med handel 

og livlig omsætning med oplandet har også gjort 

disse steder til attraktive bosætningsbyer, hvor 

skoler, efterskoler og et aktivt foreningsliv stadig 

skyder nye og overraskende skud som fx teater-

foreningen ’Teutonernes Rejse’ i Snedsted og 

’Frøstrup Kulturlandsby’. Stationsbyerne vil 

blandt andet på grund af deres status som lo-

kalcentre fortsat være attraktive som bosæt-

ningsbyer, hvorfra mange pendler ind til Thisted 

eller nærmeste større by. 

Landsbyerne

Landsbyerne ligger tæt, hvor jordkvaliteten er 

god. Hvorimod fraværet af landsbyer i de san-

dede områder mod vest og nord er påfaldende. 

Der er tale om et lokaliseringsmønster, som me-

get præcist følger stenalderhavets udbredelse. 

Nogle landsbyer ligger harmonisk placeret midt 

i deres ejerlav, fx Gettrup, Boddum og Hillerslev. 

Andre ligger som kantbyer ved stenalderhavets 

kystskrænter som fx Kåstrup, Hjardemål, Bjer-

get, Ræhr, Vesløs og Øsløs. Eller som Hunstrup, 

ved den fl ade fjordbund mellem stenalderha-

vets høje skrænter. Endelig har landsbyer som 

Nørhå, Faddersbøl og Skovsted en sær løs 

struktur, der bringer mindelser frem om den 

norrøne bebyggelsesform, bygden. 

Mange af landsbyerne i Ny Thisted Kommune 

har landskabelige og naturmæssige herligheds-

|  Østerild. Den tidligere 
stationsby er i dag over-
vejende en boligby.

|  Nors. Stationen er 
nedlagt, og bygningerne 
afventer ny anvendelse.
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værdier lige uden for døren. Men en del huse 

står alligevel tomme, fordi det økonomiske liv i 

landsbyen er fuldkommen anderledes i dag end 

tidligere. Mange unge og yngre familier fore-

trækker at bo i nærheden af skoler og arbejds-

pladser. Nogle ældre fl ytter til en større by for 

tryghedens og kulturtilbudenes skyld. Men den 

modsatte bevægelse ses også, at børnefamilier 

og ældre fl ytter ud på landet eller til de mindre 

byer, fordi de foretrækker at bo i rolige og natur-

skønne omgivelser. 

Landsbyerne udgør således fortsat et potentiale. 

Husene er billige, og med de ofte attraktive be-

liggenheder kunne mange af disse overgå til 

fritidsboliger for folk, der bor andre steder i lan-

det. Mange af husene i landsbyerne som ligger 

lidt inde i landet fremstår imidlertid i en dårlig 

vedligeholdt stand. Det ville være en oplagt op-

gave for kommunen med de planredskaber, 

som den er i besiddelse af, at gå foran i et forsøg 

på at tydeliggøre landsbyernes stedbundne po-

tentialer.

Kystbyerne

Der fi ndes to forskellige typer kystbyer i Ny Thi-

sted Kommune. De havvendte og de fjordvend-

te. Blandt de sidste er der både ladepladser og 

færgelejer. Den livlige udveksling af varer, der 

tidligere fandt sted over fjorden har givet anled-

ning til opførelse af en række småbyer med køb-

mandsgårde og pakhuse. Sådanne kan stadig 

ses i Krik, Doverodde og Amtoft, hvorimod spo-

rene ved Visby og Gudnæs er næsten væk.

Især Doverodde fremstår som et helstøbt anlæg 

efter den omfattende istandsættelse af køb-

mandsgården, pakhuset og den høje betonsilo, 

der fandt sted i slutningen af 1990’erne. Den 

lille by ligger smukt helt nede ved fjorden umid-

delbart overfor Boddum Bisgård og Boddum 

Kirke. Byens hovedattraktion er så afgjort den 

store og markante købmandsgård og det lille 

havneanlæg. Der er her bevaret et kulturmiljø 

med et stort turistmæssigt potentiale. Men også 

Amtoft og Krik har turisternes og sejlernes op-

mærksomhed.

De gamle fi skerlejer ved Vesterhavet og Vigsø 

Bugt er i besiddelse af store stedbundne herlig-

hedsværdier, der gør dem til attraktive turist-

magneter. Både ved Lild Strand, Vigsø, Klitmøl-

ler, Nørre og Sønder Vorupør, Stenbjerg og 

Agger er der opført mange sommerhuse. Hvori-

mod Vangså og Lyngby stadig hviler i deres 

gamle bymæssige leje, om end de fl este huse i 

dag bruges til fritidsformål. I Nørre Vorupør og 

ved Lild Strand drives der endnu fi skeri fra åben 

strand. 

Det er karakteristik for kystbyerne ved havet, at 

de fremstår som væsentlige kulturmiljøer, der 

besidder både fortællekraft og facination. Særlig 

Stenbjerg Landingsplads påkalder sig opmærk-

somhed, fordi redningsstationen, fi skernes grej-

huse og auktionshallen udgør et sluttet gade-

rumsforløb, hvor bygningernes lodrette facader 

står i kontrast til havets vandrette horisont. 

Hvor Vestkystens fi skerlejer i gamle dage lå 

stærkt isoleret og kun indbyrdes forbundet med 

en primitiv redningssti, blev anlægget af den nu-

|  Agger. En af mange kyst-
byer i Thy, som arbejder 
med at fi nde den rette 
balance mellem dagligliv 
og turisme.
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|  Doverodde. Velbevaret kulturmiljø, som 
allerede er udnyttet med indretningen af 
Limfjordscentret i den gamle købmandsgård.

|  Stenbjerg Landings-
plads. Kulturmiljøet som 
udfl ugtsmål.

værende Kystvej i slutningen af 1960’erne star-

ten på en ny æra. Fiskeriet blev efter vejens 

etablering næsten fuldstændig koncentreret til 

den nye havn i Hanstholm, og den turistbase-

rede økonomi havde fået sin livline med adgang 

til det store Nordeuropæiske marked.
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Thorkild Jensen er født i 1953 i Snejstrup, 4 

km fra Hundborg. Han er snedker, gift og har 

to sønner. Thorkild Jensen har været aktiv som 

ildsjæl i lokalområdet i over 30 år.

I 1999 blev Thorkild Jensen opfordret til at op-

stille som formand for Hundborg og Omegns 

Borgerforening, som på det tidspunkt var kørt 

helt i bund. Det lykkedes for ham og bestyrelsen 

at få rettet op på økonomien og igangsætte en 

stribe nye aktiviteter. En af de mest vidtræk-

kende indsatser var at forhindre, at Hundborg 

Skole blev sammenlagt med skolen i Vorupør og 

dermed fastholde, at begge skoler kunne fort-

sætte med hver sin inspektør. Skolen er et cen-

tralt omdrejningspunkt i landsbyens liv og afgø-

rende for byens trivsel.

I 2004 gik Thorkild Jensen ud af borgerforenin-

gens bestyrelse. Men allerede i foråret 2005 var 

han i gang med at udvikle andre initiativer. 

På baggrund af det nye landdistriktsprogram, 

hvor den offentlige støtte ikke længere skulle 

sammenkobles med landbrugsdriften, men ha-

ve et bredere sigte mod landdistrikterne, ind-

kaldte han sammen med en bekendt til møde i 

Nordthy Landbocenter, hvor bl.a. formanden for 

Landdistrikternes Fællesråd Lone Andersen var 

tilstede. Mødet resulterede i, at Landsbygrup-

pen Thy blev stiftet.

Gruppens formål er at medvirke til at udvikle 

landdistrikter og landsbyer i Thy. Herunder at 

nedsætte en Lokal Aktions Gruppe (LAG) for 

Thy-Mors, udmønte støtteprogrammet og ud-

vikle nærdemokratiet ved etablering af landsby-

råd samt udpege kontaktpersoner til det politi-

ske miljø. Samtidig skal gruppen fungere som 

paraply for lokale foreninger, der kan tilslutte sig 

målsætningen. 

Landsbygruppen Thy er medlem af Landdistrik-

ternes Fællesråd. Thorkild Jensen selv er med-

lem af Landsforeningen af Landsbysamfund og 

deres repræsentant i Landsbygruppen Thy. Et af 

de første arrangementer, som gruppen har gen-

nemført, var afholdelse af et møde med fødeva-

reminister Hans Christian Schmidt i september 

2005. Gruppen har endvidere via Thorkild Jen-

sens deltagelse i styregruppen været særdeles 

aktiv i undersøgelsesarbejdet vedrørende etab-

lering af Nationalpark Thy. Thorkild Jensen vur-

derer, at der er en reel interesse for landdi-

striktspolitikken, og alt tyder på, at spørgsmålet 

kommer mere og mere i fokus.

”Jeg forventer et øget netværkssamarbejde med 

andre grupper og foreninger i landet. Især om 

nedsættelse af LAGer og formulering af udvik-

lingsprogrammer for landdistrikterne, som skal 

være på plads inden årsskiftet. Fordelingen af 

midlerne fra EU’s landdistriktsprogram ser jeg 

på med fortrøstning. Jeg forestiller mig ikke no-

get rivegilde mellem landbruget og de øvrige 

aktører.

Jeg medgiver, at det at det er svært at vende 

udviklingen med et vigende befolkningstal i 

landdistrikter og landsbyer. Det er imidlertid af-

gørende ikke at skabe unødige skel mellem Thi-

Thorkild Jensen – ldsjæl i Hundborg

Der er tre ting, som gør 

det attraktivt at bo på 

landet – fællesskabet, 

nærheden til naturen 

og det rene miljø.

|
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sted og landområderne. Det er naturligt, at der 

forgår ting i Thisted, som ikke kan lade sig gøre 

på landet. Hvad der er godt for Thisted er i den-

ne forbindelse også godt for området som hel-

hed. Tidligere tiders vogten på hinanden er ikke 

vejen frem, og ret beset indtager Thisted Byråd 

på mange måder en særdeles decentral hold-

ning bl.a. ved at drive ikke mindre end 15 folke-

skoler i kommunen. 

Det er nødvendigt fortsat at satse på de traditio-

nelle jordbrugserhverv. Men hvis Thy skal fast-

holde tilfl yttere og folk med kortere eller længe-

revarende uddannelser, skal der lægges større 

vægt på områdets naturressourcer, herunder 

turisterhvervet. 

Landbrugsstrukturen ændres, brugene bliver 

større og større. Mange bygninger og huse i 

landsbyerne, der er registreret som helårsboli-

ger, anvendes i dag til fritidsformål. Vangså og 

Lyngby er fx stort set feriebyer. Den praksis, der 

fx ses i Sønder Ho og på Skagen, hvor folk har 

”en anden bolig” ved siden af boligen i Østdan-

mark, er også ved at vinde indpas i Thy. Men 

der står også nogle tomme helårsboliger og 

driftsbygninger på landet, som burde fjernes, fx 

med byfornyelsesstøtte.

Der er tre ting, som gør det attraktivt at bo på 

landet, det er fællesskabet, at man kender hin-

anden, nærheden og den nemme adgang til 

naturen og det rene miljø. De største ulemper er 

de manglende kulturtilbud, de utilstrækkelige 

offentlige transportmuligheder og de lange af-

stande til motorvejsnettet.

” Hvis vi ser ca. ti år frem, vil vi få større land-

brug. De aktive lokalsamfund vil videreudvikles, 

mens landsbyer uden aktivitet vil blive mindre 

attraktive, end de allerede er i dag. Natur- og 

landskabsinteresser vil indgå i et positivt samar-

bejde med landbruget om opretholdelse af stier 

og adgange til mark og skov. Der vil blive fl ere 

deltidslandmænd og små fødevareproducenter. 

Nationalparken vil betyde et løft for markedsfø-

ringen af Thy-produkter. Der vil blive udviklet en 

ny udgave af ”bondegårdferien” med mere 

sammenhæng i tingene, ligesom der vil blive 

udviklet fl ere pakkeløsninger til turisterne. 

Jeg vurderer, at der vil være fl ere indbyggere i 

Thy om ti år, end der er i dag. Mange pensioni-

ster vælger at fl ytte fra de større bycentre til om-

råder med naturkvaliteter, fred og ro. Jeg vurde-

rer endvidere, at det er realistisk at der vil blive 

oprettet en afdeling af Aalborg Universitet i Thy. 

Og forbedres vejforbindelserne, fx med anlæg af 

en ny motorvej fra Vejle til Holstebro, vil turister-

hvervet vokse til samme niveau som andre ste-

der langs vestkysten”, slutter Thorkild Jensen.

Jeg tror ikke det er ureali-

stisk med en del af et uni-

versitet i Thy.

|

Hvis Thy skal fastholde 

tilfl yttere, skal der lægges 

større vægt på områdets 

naturressourcer, herunder 

turisterhvervet. 

|
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Ejnar Jeppesen er født i 1956 i Dollerup vest 

for Sjørring. Han er gift og har tre børn. Han er 

uddannet valuar og har været ejendomsmæg-

ler i Thisted siden 1987.

Ejnar Jeppesen er godt orienteret om ejendoms-

udviklingen på landet. Han har i alle årene 

handlet med landejendomme, nedlagte land-

brug og huse på landet. Indenfor de sidste ti år 

er der sket en voldsom koncentration af land-

ejendomme til fordel for færre, men meget store 

ejendomme. I samme tidsrum er priserne pr. 

ha. steget fra omkring 50.000 kr. til 200.000 kr. 

Denne voldsomme udvikling har naturligvis be-

tydet, at der er nedlagt rigtig mange ejendom-

me. Vel at mærke ejendomme, som for ti år si-

den var både veldrevne og økonomisk rentable.

”Udviklingen har været baseret på svineproduk-

tion og betinget af gode priser og lav rente. I dag 

er der ingen økonomi i planteavl. Koncentratio-

nen med de store enheder har været mere eller 

mindre præget af  nødvendighed. Mange af ”svi-

nebaronerne” har ikke været drevet af lyst, men 

har været tvunget til at udvide, hvis de skulle 

klare konkurrence- og miljøkravene samt de be-

rettigede forventninger til afkastet. Interessen 

for opkøb af ejendomme og dermed prisniveau-

et for landejendomme er imidlertid meget lokalt 

bestemt. Ligger der en svinefarm i nærheden er 

jordprisen betydeligt højere end, hvis det ikke 

var tilfældet. Indenfor ganske få kilometer kan 

priserne således variere meget.

Koncentrationen af ejendommene har betydet 

en tilsvarende stor koncentration af gældsbyr-

den, hvilket gør ejerne  meget følsomme overfor 

lånevilkår og afsætningspriser. For slet ikke at 

tale om ny teknologi, som kan omdanne gylle til 

vand og tørstoffer. Eller biogasanlæg, der om-

danner gyllen til energi. Udvikles sådanne tek-

nologier vil jordpriserne falde øjeblikkeligt, og 

ejendommene vil stå med et stort ufi nansieret 

gældsproblem. 

Når en ejendom købes, frastykkes samtidig det 

stykke jord, minimum halvanden ha., hvorpå 

boligen og de tidligere driftsbygninger ligger. 

Den frastykkede ejendom sælges oftest til loka-

le, som efterfølgende istandsætter bygningerne 

til en tidssvarende brug. Der er dog steder inde 

i landet, især i Sydthy, hvor det er vanskeligt at 

afsætte restejendommene. 

Der er meget få tvangsauktioner i Thy i øjeblik-

ket. Men renten skal ikke stige mere end et par 

procent, før det vil kunne mærkes på ejen-

domsmarkedet. Der er stort set ingen fi nansie-

ringsproblemer. Kun i ganske få tilfælde har 

kreditinstitutionerne været tilbageholdne. Det er 

nemt at sælge småhuse, som er beliggende i 

landlige omgivelser med herlighedsværdier. 

Mange mennesker efterspørger ”fred og ro”. 

Landsbyerne har en fremtid, når folk lige har 

vænnet sig til, at landsbyen i dag ikke er, hvad 

den var i går. Det vil sige, at der fx ikke er en 

skole eller en brugs. Og man har erkendt, at det 

er nødvendigt med to biler og megen transport i 

forbindelse med børnenes skole, sport og andre 

sociale forpligtelser. Ildsjæle og aktive borgerfor-

eninger betyder meget for landsbyernes tiltræk-

Ejnar Jeppesen  –  ejendomsmægler i Thisted
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ningskraft. De fl este småbørnsfamilier vælger 

normalt nye huse. Kommunerne har således en 

forpligtelse til at udvikle landdistrikterne. Det gør 

de imidlertid ikke så meget ud af.

Det der gør det attraktivt at bo på landet er først 

og fremmest nærheden til naturen. ”Højt til him-

len” er sammen med ”fred og ro” landdistrikter-

nes stærkeste kort. Den største ulempe ved at 

bo på landet er så afgjort transporten. Fra Ny 

Thisted Kommune er de store afstande til mo-

torvejsnettet et kontant problem, som er tydeligt 

afl æseligt indenfor fx turisterhvervet, hvor Thy 

og Hannæs på trods af de åbenbare herligheds-

værdier, har en betydelig mindre andel i  marke-

det end de øvrige lokaliteter ved Vestkysten, 

både nord for i Vendsyssel og syd for Limfjor-

den. En fremføring af motorvejen fra Vejle over 

Herning til Holstebro vil være et godt tilskud til at 

afhjælpe problemet.

Ser man ti år frem vil der være en svag befolk-

ningsstigning i Thy. Der er et godt erhvervsklima 

og en god og stabil arbejdskraft. Det er billigt at 

købe huse i yderområderne. Mange mennesker 

tjener gode penge i disse år, og mange vil gerne 

bruge nogen af disse på at sætte husene i stand. 

Bliver nationalparken en realitet, vokser turister-

hvervet yderligere. Udvikles de naturligt gode 

forhold for surferne vil mange unge mennesker 

blive tiltrukket af Thy, og bliver vejadgangen til 

området mere bekvem, vil dette helt klart befor-

dre en øget bosætningsinteresse, fl ere gæster 

og fl ere gennemrejsende på vej nordover via 

Hanstholm”.

Landsbyerne har en frem-

tid, når folk lige har væn-

net sig til, at landsbyen i 

dag ikke er, hvad den var 

i går.

|

En fremføring af motorvejen 

fra Vejle over Herning til Hol-

stebro vil være et godt tilskud 

til at afhjælpe problemerne.

|




