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Forord
 

Mogens Christen Gade
Borgmester

I planstrategien sætter kommunalbestyrelsen de 
overordnede rammer for udviklingen i Jammerbugt 
Kommune i de kommende år. 

Dette er kommunalbestyrelsens fjerde planstrate-
gi, og planstrategien tager igen udgangspunkt i visi-
onen ”Vi går efter forskellen”. 

Med udgangspunkt i de lokale potentialer og et 
bæredygtigt perspektiv vil vi udvikle alle dele af 
kommunen til gavn og glæde for fællesskabet - 
også på langt sigt.

Vi har fortsat brug for den forskel, som den enkelte 
borger kan gøre – alene eller sammen med andre – 
i sit eget liv, i andres liv, for lokalsamfundet og for 
hele kommunen. 

Vi har brug for, at alle gode kræfter løfter i flok, så 
Jammerbugt Kommune fortsat kan udvikle sig po-
sitivt og være attraktiv for borgere, besøgende og 
erhvervsliv.
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Vi går efter forskellen 
Jammerbugt myldrer af mennesker og virksomheder, 
der gør en forskel. Mangfoldigheden blomstrer og 
skaber dynamik, tryghed og frihed til et rigt og sundt 
liv. Jammerbugt Kommune baner hellere end gerne 
vejen for nye aktiviteter i alle dele af kommunen. På 
forskellig måde. 

Mere i gang flere i gang 
Vækst og udvikling tager vi selv ansvaret for. Vi skaber arbejdspladser 
og tiltrækker indbyggere og turister ved at gøre tingene sammen. Både 
i lokalsamfundet, i den kommunale organisation og på tværs. Vi taler 
Jammerbugt op og hjælper hinanden med at udnytte de muligheder, der 
opstår. Det gør vi bare. 

Dit gode liv
I Jammerbugt bor folk som vælger denne skønne plet til. Her er strand, 
land og by og en baghave med storby og lufthavn. Vi har fokus på læring 
og viden, så unge og voksne kan matche fremtidens krav og leve det gode 
liv i Jammerbugt. Deres eget.

Vi gør det på jammerbugtsk
Verden er en del af Jammerbugt. Vi elsker at have gæster, vi indgår i net-
værk, og vi leder efter nye muligheder for mennesker og virksomheder. Og 
så fører vi de bedste ideer ud i livet på vores egen måde. Den der virker.

VISION

HISTORIK

2005 Vision for Jammerbugt Kommune, den første fælles vision i sam-
menlægningsfasen

2007 Den første planstrategi

2011 Den anden planstrategi og et handlingskatalog i 2012.

2015 En ny politisk vision med overskriften ”Vi går efter forskellen”

2015 Den tredje planstrategi, hvor den nye vision blev foldet ud. Plan-
strategien følges op af et handlingskatalog i 2016.
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Der er stor efterspørgsel efter boliger i Aabybro og 
i Blokhus. Der er en fin omsætning af boliger over-
alt i kommunen, og der er en tendens til at flere 
private ejerboliger lejes ud, idet flere enlige skaber 
et behov for lejeboliger og mindre boliger. 

Boligbyggeriet koncentreres i færre områder, hvor 
byer fornyes med energirigtige række- og etagebo-
liger, opholdsarealer og parcelhuse. Erhvervsstruk-
turen viser fremgang inden for turismerelaterede 
virksomheder og bygge og anlæg. Flere uddanner 
sig og uddannelsesniveauet ændrer sig i en positiv 
retning.

Virksomheder i Jammerbugten finder samarbejds-
partnere i hele verden, og i den forbindelse ligger 
kommunen godt i forhold til Aalborg og lufthav-
nen.

Der er et større fokus på bæredygtig adfærd, kli-
ma og en længere tidshorisont, som også ses ved at 
kommunen investerer langsigtet i skoler, haller og 
bynære skove. 

Jammerbugt Kommune er en decentral kommune 
med 24 aktive lokalsamfund og en befolkning, der 
både er flittig og kreativ. Vi er aktive på arbejdsmar-
kedet i lang tid, erhvervsfrekensen er høj, iværk-
sætterraten høj, og vi pendler langt efter arbejde. 
Måske fordi vi holder så meget af naturen, og dét 
sted vi bor.

Vi er også en kommune, der ligger midt i naturen. 
Mod nord og vest har vi havet med brede strande 
og plantager - og mod syd den mildere Limfjord. 
Kysten, klitlandskaberne, plantagerne, bakkeøerne 
og mosen - kort sagt er naturen fundamentet for 
turisme, fritid og sundhed. 

Befolkningstallet i Jammerbugt Kommune er stabilt, 
og antallet af erhvervsaktive borgere er faldende 
i lighed med tendensen i det øvrige land. Vi er en 
kommune med en stor andel ældre, mange parfa-
milier og ejerboliger. I de senere år er der flyttet 
flere børnefamilier til kommunen, og mange aktive 
seniorer nyder livet i Jammerbugten. 

BAGGRUND

Historien om Jammerbugten
Forskellighed og mangfoldighed er vores styrke, og i en kompleks verden  
åbner der sig hele tiden nye muligheder for os. 

JAMMER-
BUGT	

NORDJYL-
LAND

HELE	
LANDET

Areal (km2) 864 429

Befolkningstæthed (km2) 45 75 135

Andel i bymæssig bebyg 75 82 88

Andel ejerboliger 64 54 54

Andel kvinder i byråd 36 31 32

Andel 0-17 årige 20 19 20

Andel 18-66 årige 57 62 63

Andel 67+ årige 21 19 17

FAKTA	OM	JAMMERBUGTEN
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AAbybro vokser og er god til at tiltrække tilflytte-
re – både fra andre dele af kommunen og fra andre 
kommuner. Aabybro er også et trafikmæssigt knu-
depunkt og spiller en stor rolle som pendlerby til 
Aalborg. 

jetsmArk med Pandrup, Kaas og Moseby samler 
kræfterne og forbereder sig på byggeriet af én ny 
samlet skole og kulturinstitution samt nye bygge-
grunde, stiforløb, legepladser og fornyelse af Jets-
markhallen. 

blokhus og hune fortættes og tiltrækker inve-
steringer som turistattraktioner, hotelbyggeri, eta-
geboliger og handel.

brovst er igang med en proces med byfornyelse, 
der etableres et nyt boligområde mod syd og nord 
for byen plantes bynær skov. Brovst vil også spille 
en rolle for udviklingen i hele Limfjordslandet mod 
syd.

Fjerritslev får tættere sammenhæng med udvik-
lingen i Thorupstrand, Svinkløv og Slettestrand. 
Byen udvikles med ”Kystrute”-byfornyelse, og får 
en stærkere identitet som ”bryggerby” og uddan-
nelsesby med college-boliger.

FORSTÆDERNE	TIL	AALBORG	udvikler sig forskel-
ligt, og i Jammerbugten er det Aabybro, Nørhalne 
og Blokhus som vokser meget. Byer som Biersted, 
Birkelse, Kaas og Pandrup ligger også godt place-
ret, som forstæder til Aalborg.

KYSTEN,	kystbyerne og herlighedsværdierne langs 
kysterne tiltrækker mange, som vælger at leve det 
gode liv tæt ved Jammerbugten og Limfjorden. 
I kystområderne bliver der flere seniorer, der er 
med til at skabe liv og aktiviteter - og som støt-
te for børnefamilierne. Beboerne langs kysten 
er også gode til at bruge naturen og forskellige 
outdooraktiviteter. Badehotellerne renoveres og 
overnatningssektoren udbygges med en bredere 
vifte af tilbud. 

BY: BORGERE		
2019

VÆKST	FRA		
2010-2019

Støvring 8.221 21%
Blokhus 494 19%

Klarup 4.733 16%
Aabybro 6.000 13%
Aalborg 115.908 13%
Fjellerad 409 12%

Nørhalne 1.417 11%
Svenstrup 7.366 10%

Frejlev 2.871 10%
Vestbjerg 2.896 9%

Nørresundby 23.108 9%
Nibe 5.272 6%
Hune 619 3%

BYERNE	OMKRING		AALBORG		
MED	EN	POSITIV	BEFOLKNINGSTILVÆKST
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I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi evner 
at skabe fremtidens løsninger i fællesskab. Det gør 
vi på mange måder - blandt andet gennem Business 
Region North Denmark (BRN), hvor de nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland arbejder sam-
men om en fælles vækstdagsorden. Ved at identifi-
cere fælles udfordringer, udvikle løsninger og drage 
fordel af hinandens styrker, øges sammenhængs-
kraften og dermed forudsætningerne for vækst, 
udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland.

FÆLLES	VILKÅR	FOR	VÆKST	OG	UDVIKLING	
En lang række fælles og globale vilkår påvirker 
Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands belig-
genhed spiller en rolle for udviklingsmulighederne:

Globalisering og den teknologiske udvikling, sær-
ligt på det digitale område, åbner op for nye løs-
ninger på samfundsmæssige udfordringer og giver 
nye forretningsområder for erhvervslivet, men det 
kræver ressourcer og de rette kompetencer, hvis 
mulighederne skal udnyttes optimalt.

Klimaforandringerne foregår hurtigere end nogen-
sinde og giver anledning til at kigge mod bæredyg-
tighed samt nye og grønnere forretningsmodeller. 
Samtidig er der fortsat behov for omstilling til ved-
varende energikilder for at reducere udledningen af 
CO2.

Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samarbejde 
om at finde fleksible og langsigtede innovative løs-
ninger på tværs af regionen. Derved kan der opnås 
holdbare resultater for bæredygtig social, økono-
misk og miljømæssig udvikling. 

Den demografiske udvikling med en stigende le-
vealder, en række unge, der flytter ud af regionen, 
og faldende ungdomsårgange betyder, at der bliver 
flere ældre og færre unge i Nordjylland. Urbanise-
ringen betyder samtidig, at bosætningen og væk-
sten koncentreres i de større byer. Dermed er der 
færre til at sikre virksomhedernes vækst og imø-
dekomme behovet for uddannet og kvalificeret 
arbejdskraft.

STYRKEPOSITIONER	OG	VÆKSTPOTENTIALER
Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde strate-
gisk og målrettet med de særlige stedbundne kva-
liteter, styrkepositioner og vækstpotentialer, der er 
i regionen:

Det	 sammenhængende	 Nordjylland Nordjylland 
indgår i et nationalt og internationalt samspil af 
byer og regioner. Universitetsbyen Aalborg er en 
dynamo for regionen ligesom de større byer i kom-
munerne er det for hvert deres nærområde. Med 
1/3 af regionens indbyggere, og væsentlige dele af 
det nordjyske erhvervsliv samlet i og omkring Aal-
borg, udgør byen et kraftcenter for landsdelens er-
hvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland 
er stærkt afhængig af nære relationer og samarbej-
de imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner 
og myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige 
kommuner.  

De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innova-
tion, erhverv og byliv. Byerne har forskellige styrke-
positioner og roller inden for bosætning, erhverv, 
uddannelse, natur og kultur, og derfor skal der sat-
ses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den 
enkelte bys styrker og identitet i et sammenhæn-
gende Nordjylland. En positiv udvikling kræver, at 
der er nære relationer og samarbejder på kryds og 
tværs af regionen samt stærke internationale rela-
tioner og samarbejde.  Vi er hinandens nødvendige 
forudsætninger og er alle afhængige af, at der er et 

Sammen står vi stærkere 
Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og gode rammer for 
borgernes hverdagsliv, har Nordjylland et stort potentiale for at kunne klare sig i 
den nationale og internationale konkurrence. Det kræver et målrettet samarbejde 
på kryds og tværs af regionen – for udvikling og vækst kommer ikke af sig selv.

REGIONALT
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net af attraktive og levedygtige byer og oplande.

Det	forbundne	og	mobile	Nordjylland:	En stærk nord-
jysk infrastruktur er en forudsætning for at styrke mo-
biliteten og skabe vækst og beskæftigelse. Infrastruktur 
binder Nordjylland sammen og forbinder regionen med 
resten af Danmark. Hvis vækstpotentialerne i Nordjyl-
land skal udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det bliver 
nemmere at flytte mennesker, gods, viden, ideer og data 
rundt i regionen. Derfor skal der samarbejdes målrettet 
om at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i og 
mellem Nordjylland og resten af Danmark.

Det	 attraktive	 Nordjylland: Nordjylland udmær-
ker sig på flere områder – også i en international 
sammenhæng. Det gælder fx de mange nordjyske 
turistattraktioner, de fantastiske kyststrækninger, 
naturoplevelser og kulturperler, som danner et 
godt grundlag for oplevelser, bosætning og rekrea-
tion og er med til at løfte hele regionen.  

Det	 virksomme	 og	 entreprenante	 Nordjylland: 
Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervs-
liv, hvor den industrielle fremstilling er af stor be-
tydning og hvor der er særlige styrkepositioner in-
den for bæredygtig energi, IKT, fødevarer, turisme 
og logistik. Nærheden til Skagerrak, Kattegat og 
Limfjorden sikrer de maritime erhverv og de fem 
store nordjyske erhvervshavne en særlig styrke-

position, som giver vigtige transportveje for både 
gods og mennesker. Med en stærk iværksætterind-
sats, er der endvidere et solidt grundlag for at sikre 
fødekæden af nye virksomheder og vækst-iværk-
sættere i hele Nordjylland.

Det	grønne	og	energiske	Nordjylland:	Der er stort 
potentiale i at styrke indsatsen inden for bære-
dygtighed, brug af grøn teknologi og nye grønne 
forretnings- og samarbejdsformer. Nordjyllands 
styrkeposition inden for energiteknologi kan fx 
understøttes igennem fælles, strategisk energiplan-
lægning, som fremmer teknologiske løsninger og 
systemer inden for vedvarende energi.  

Det	kompetente	Nordjylland:	Aalborg Universitet 
giver, med sine mange internationale styrkepositi-
oner og kompetencer, Nordjylland en særlig posi-
tion, som er afgørende for Nordjyllands udvikling. 
Sammen med professionshøjskoler og et net af 
erhvervsfaglige og mellemlange videregående ud-
dannelsesinstitutioner er Aalborg Universitet samt 
DTU med til at levere veluddannet arbejds- og in-
novationskraft til erhvervslivet. En fælles indsats 
allerede i folkeskolen og det at sikre decentrale ud-
dannelsesmuligheder er særlig vigtig for den frem-
tidige samfunds- og erhvervsudvikling herunder 
adgang til kvalificeret arbejdskraft. 
”Sammen står vi stærkere” er udarbejdet i fællesskab af de nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland i regi af BRN. Afsnittet findes derfor 
alle nordjyske kommunale planstrategier samt i REVUS.

  

Stavanger

	Bergen

Oslo

Göteborg
Skagen

Til	Grøn-
land,	Island	
og	Færøerne

Hirtshals

Hanstholm

Aalborg

Frederikshavn

Hamborg

Rotterdam

LarvikLangesund

Kristiansand
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Vi er afhængige af tætte forbindelser til omverden, 
lufhavnen og en god fjordkrydsning,  og at Aalborg 
fortsat er regionens fyrtårn. Investeringer i en 3. 
Limfjordsforbindelse er en forudsætning for en po-
sitiv udvikling hos os.

Vi har som en mangfoldig og rummelig turist-, fri-
tids- og landdistrikts-kommune en vigtig rolle i at 
skabe rammer for fællesskaber og mødesteder. 
Kommunen skal være en god medspiller, så de gode 
initiativer selv kan gro. Fremover vil stedernes ud-
fordringer og muligheder fortsat være meget for-
skellige i vores geografisk store kommune. 

Den decentrale struktur betyder også, at udviklin-
gen ikke vil blive ens. Områder med stærke initia-
tivtagere, investorer og ressourcer til at udvikle vil 
stå stærkt i fremtiden. Iværksættere og nye typer 
arbejdspladser opstår og indgår i netværk med de 
eksisterende virksomheder. Virksomhederne har 
brug for højt kvalificeret arbejdskraft for at kunne 
matche udviklingen i Aalborg og i resten af landet. 

I det geografiske bælte fra Aalborg til Blokhus er ud-
viklingen tæt forbundet med Aalborg, og væksten i 

Aalborg smitter af.  Væksten skal ske med omtanke 
og med øje for de kommende generationer. 

I den øvrige del af kommunen er det i højere grad 
menneskene i lokalsamfundene, der driver udvik-
lingen. Forskellige typer ressourcer kobles på nye 
måder, og det skaber nye forretningsområder og 
aktiviteter. Flere danskere vælger at holde ferie 
i nærområderne, frem for at flyve syd på. Vores 
kommune rummer store muligheder for at tilbyde 
småferier og outdoor aktiviteter, det skal vi blive 
endnu bedre til at udnytte.

Konjunkturer i samfundet, trends, modstrømme og 
prisniveauer betyder mere og mere. Vi skal hele ti-
den være parate til at handle på de muligheder, der 
opstår. 

Vi har også brug for at udvikle nye velfærdsløsnin-
ger sammen med sundheds- og erhvervsuddannel-
serne samt universitetet, og vi har helt konkret et 
stort behov for flere læger og sundhedspersonale. 

I takt med øget digitalisering og en kompleks sam-
fundsudvikling skal vi fokusere på det sociale liv, 

der er omkring de fysiske anlæg. Så borgere, ansat-
te og gæster oplever nærvær, trives og gode men-
neskelige relationer opbygges.

De økonomiske, digitale og teknologiske mulighe-
der ændrer sig hele tiden. Ledelse og medarbejdere 
skal være åbne for at samskabe og samarbejde med 
andre for at finde ressourcer, bringe mennesker 
sammen i fællesskaber og facilitere og støtte. 

Det kræver, at vi er åbne, modige og forberedte på 
forandringer. Vi skal tænke mere bredt, på tværs og 
have øje for at indgå aftaler med aktører, der rum-
mer ressourcer og kompetencer vi ikke selv besid-
der. På denne måde kan vi skabe merværdi og en 
bedre velfærd for den enkelte. 

Alle kan gøre en forskel, særligt sammen med an-
dre.

Kommunalbestyrelsen vil i de kommende år arbej-
de med følgende temaer:

Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen

FREM MOD 2030



Mere i gang - flere i gang
Flere arbejdspladser - 100/år
Flere overnatninger og større turistomsætning
Større omsætning i handelsbyerne
Infrastrukturinvesteringer
Flere iværksættere der lykkes

Dit gode liv
Flere indbyggere - 100/år
Flere små boliger - 40/år
Bykerner med liv og aktivitet
Sundhed tæt på
Fritidskommune

Bæredygtighed
Klima - reducere CO2 udledning
Beskytte værdier mod oversvømmelse
Sikre biologisk mangfoldighed 
Bedre adgang til naturen
Fokus på verdensmål

Uddannelse for alle
Øge uddannelsesniveauet
Unge på erhvervsudannelse
Lokale grundforløb
Flere voksenlærlinge

Oplevelser på 
”jammerbugtsk” 
Flere events og arrangementer
Tænke på tværs af generationer
Trivsel og god mental sundhed
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Dit gode liv
I Jammerbugten bor folk som vælger denne skønne plet til. Her er strand, land og 
by og en baghave med storby og lufthavn. Unge som gamle skal leve det gode liv.

ET	INDHOLDSRIGT	FAMILIELIV	
Børnefamilier skal kunne trives i byernes boligom-
råder tæt ved skoler, vuggestuer, idrætsfaciliteter 
og bymidter. Børn og de nære voksne er med til 
at skabe et indholdsrigt og trygt familieliv. Det skal 
være nemt for familierne at leve et godt hverdags-
liv med indhold og fællesskaber på tværs af alder. 
Bedsteforældre og andre menneskelige ressourcer 
kan støtte børnefamilierne. De gode historier om 
familielivet skal fortælles, så vi kan tiltrække endnu 
flere børnefamilier. 

DEN	BEDSTE	FRITIDSKOMMUNE
Et godt og langt liv bliver sjovere med gode facili-
teter og mødesteder. Hver by skal ved fælles hjælp 
rumme et alsidigt kultur-, fritids- og foreningsliv, 
med udgangspunkt i områdets egne ressourcer. 
Faciliteter og rammer skal fornyes med et stærkt 
lokalt ejerskab. Ved at være åbne og samtænke 
faciliteter og bynær natur bliver vi landets bedste 
fritidskommune.

MIDTBYEN	FØRST	
Byernes centrale dele skal indbyde til aktivitet og 
fællesskab for ung som gammel. Fritid, kultur og 
handel skal samles centralt ved at tænke ”midtby-
en først”. I byudviklingsbyer skal der arbejdes med 
at forny byernes pladser. Der skal bygges flere sun-
de, lyse energirigtige boliger tæt ved byernes gode 
samlingssteder, hvor der kan bygges tættere og hø-
jere. I andre områder må der arbejdes med at forny 
den ældre bygningsmasse energirigtigt. 

SUNDHED	TÆT	PÅ
Alle skal have lige mulighed for at leve et sundt og 
aktivt liv uanset om man bor i en by, i en landsby el-
ler på landet. Et aktivt seniorliv med trygge bofor-
mer og tilbud til sårbare grupper er der god plads 
til i Jammerbugten. Sammen med frivillige arbejder 
vi med forebyggelse og sundhedsfremme lokalt i 
lokalområderne for at skabe mulighed for højt kva-
lificerede sundhedstilbud, dér hvor borgerne bor.

LEVENDE	LANDSBYER	
Byer og landsbyer skal være omfattet af lokale ud-
viklingsstrategier, hvor byens identitet og de lokale 
visioner er beskrevet. I kystbyerne skal byens hi-
storie og kulturarv synliggøres og formidles. Vi skal 
dele erfaringer, viden og goder med hinanden og 
hjælpe med at skabe finanisering til at realisere dét, 
der skaber optimisme, fremgang og lokalt ejerskab. 

LEV	TÆT	PÅ	NATUREN
Der er god plads til at leve livet på forskellig vis, 
også det stille liv midt i naturen med et hverdagsliv 
med udsyn og naturoplevelser. Vi vil skabe samling-
punkter til fremme af fællesskaber i tilknytning til 
friluftsliv, outdoorturisme og en livstil tæt forbun-
det med naturen. Samtidig vil vi arbejde for at ska-
be større områder, hvor naturen kan plejes, blive 
frodigere og vildere - og mere spændende at op-
leve. 

REKREATIVE	STIER	OG	KYSTRUTER
Ved byerne og langs kyst og fjord skal vi arbejde 
med at forbinde oplevelser og knudepunkter. Byer, 
turistområder og landsbyer skal være forbundet 
for at skabe bånd og mødesteder mellem os, der 
bor her og de mange gæster, som besøger os. 

TEMAER:
satsning

• Flere indbyggere - 100 pr. år
• Flere nye boliger - 40 nye små boliger pr. år
• Bykerner med liv og aktivitet
• Sundhed tæt på
• Fritidskommune
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K YS T BY E R

BY E R U N D E R FO R A N D R I N G

BY U DV I K L I N G S BY E R

U D DA N N E L S ES BY E R

K YS T BY E R

BY E R U N D E R FO R A N D R I N G

BY U DV I K L I N G S BY E R

U D DA N N E L S ES BY E R

Fjerritslev

Thorupstrand

Brovst

Slettestrand

Gjøl

Attrup

Biersted

Nørhalne

Aabybro

Blokhus
Hune

Pandrup

Kaas

Saltum

Hjortdal
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VI	VIL	SELV:
• Revidere kommuneplanen i byer un-

der forandring. I Aabybro skal plan-
lægningen sikre areal til byvækst  
og trafikanlæg, i Jetsmark skal planlægningen 
give mulighed for at omdanne området ved  
den nye skole og i Hune skal planlægningen 
styrke byggemulighederne.

• Revidere administrationsgrundlag, så det bliver 
lettere at bygge flere små boliger og særlige 
boformer med fællesfaciliteter og flergenera-
tionsboliger.

• Revidere rammebeskrivelserne i byer og lands-
byer i samarbejde med det ”lokale selvstyre” 
(LUP - lokale udviklingsplaner).

• Anvende ”Sundhedsprofilen” som redskab til at 
konstatere, om vores indsatser virker.

• Fremme en debat om cykelstiplanen og anlæg-
ge nye cykelstier f.eks. ved Brovst, Tranum og 
Fjerritslev.

• Sikre dagtilbud til børn med god normering og 
pendlervenlige åbningstider.

SAMMEN	MED	ANDRE	VIL	VI:
• Gennemføre byfornyelse i Brovst og Fjerritslev 

sammen med handelsstand og lokale aktører.

• Øge antallet af mindre boliger til en voksende 
andel enlige samt arbejde for at øge udbuddet 
af midlertidige boliger, der kan tages i anven-
delse ved udskrivninger fra sygehuse.

• Arbejde for at skabe en naturnationalpark i Han 
Herreds plantager med formidling og overnat-
ning.

• Investere i bynære skove ved byudviklingsbyer 
f.eks. Biersted og Brovst.

• Synliggøre de rekreative vandre- og cykelruter 
og fremme indretning af knudepunkter ved 
kyst- og byudviklingsbyer inspireret af ”rygra-
den” i Masterplan Limfjorden.

• Arbejde med kystbyernes muligheder med af-
sæt i udviklings- og masterplaner, Vestkyststra-
tegien og arbejdet med kulturmiljøer.

• Styrke uddannelsesbyernes popularitet ved at 
indrette og designe byernes opholdsarealer og 
samkørselssteder til unge og nyuddannede.

• Starte en dialog om omdannelsesbyer f.eks. i 
Attrup og Gøttrup (byer i landzone) og arbej-
de med de udviklingsområder, der allerede er 
udpeget.

• Tage et fælles ansvar for lokalt at italesætte 
sundhedsmæssige udfordringer og igangsæt-
te mere forebyggelse og sundhedsfremme via 
sundhedspolitikkens handlekatalog.

• Samarbejde om at tiltrække flere praktiserende 
læger, etablere flere specialtilbud og videreud-
vikle sundhedscentre i de største bysamfund 
sammen med de sociale frivillige foreninger.

• Udvikle en strategi for ”Det nære sundhedsvæ-
sen” i regi af Sundhedsaftalerne.
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Thorupstrand

Rødhus

Slettestrand

Attrup

Gjøl

Blokhus

DIVERSE	FAKTA	OM	DIT	GODE	LIV

JAMMER-
BUGT	

AALBORG NORDJYL-
LAND

HELE	
LANDET

Familie nettoformue (mio kr. i ’17) 1,8 1,6 1,7 2,0

Pers. disp. indkomst (merian pr. år) 200.801 195.186 198.123 208.433

Erhvervsindkomst (gn i 2018) 289.208 305.191 299.498 332.366

Offentlige overførsler (gn i ’18) 80.201 74.807 78.524   74.911

Børn af enlige forsørgere 14% 19% 18% 19%

Kvm boligareal pr. person 63 52 58 52

Kontakt til alm. prakt. læge pr. år 5,5 6,5 6,4 6,4

Middellevetid 80,8 80,6 80,8 80,8

Opløste børnefamilier 2,5 2,8 3,0 3,0

Sundhedsprofil

Daglige rygere 18% 15% 17% 17%

Utilstrækkelig fysisk aktivitet 32% 27% 27% 29%

Overvægt og svær overvægt 61% 51% 55% 51%
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Mere i gang - og flere i gang 
Vækst og udvikling tager vi selv ansvaret for. Vi skaber arbejdspladser og tiltræk-
ker indbyggere og gæster. Vi taler Jammerbugt op og hjælper hinanden. 

DIALOG	MED	UDVIKLERE	OG	INVESTORER
Vi passer godt på områdets investorer og virksom-
heder. Vi interesserer os for virksomhedernes ram-
mevilkår, besøger dem og tager dialogen i tide. Vi 
støtter investorer i at udnytte de muligheder ud-
viklingen og digitaliseringen skaber i forhold til at 
skabe anstændige jobs og bæredygtig vækst.

INVESTERE	I	INFRASTRUKTUR	
En kommende 3. Limfjordsforbindelse giver for-
ventninger om et endnu tættere samarbejde med 
nabokommunerne. Mobiliteten er vigtig, og vi skal 
deltage i nye løsninger om kollektiv trafik, knude-
punkter, skiltning og gode adgangsveje. Vi skal også 
investere i den digitale infrastruktur ved at forfine 
mobilnetværk, styrke online-tilstedeværelse og di-
gitalisere endnu flere arbejdsgange.

FLERE	GÆSTER	OG	TURISTER
Vi vil positionere os som en af Danmarks største og 
mest attraktive turistdestination - også inden for 
bæredygtig turisme. Sammen med de øvrige Vest-

kyst kommuner vil vi arbejde efter Vestkystplanens 
udviklingsprincipper. Vores styrkepositioner inden 
for turisme, service og fødevarer skal understøttes. 
Gode sunde ferieboliger, autentiske badehoteller, 
aktive bysamfund og en afvekslende natur - er dét 
vi skal være kendt for. 

BYRUM	SOM	SAMLINGSPUNKT	
Byrummene ved ”handelsstederne” skal være ram-
me om torvehandel, aktiviteter og ophold. Områ-
dernes turistaktører og detailhandel skal deltage i 
byernes udvikling og organisering og et bredt gen-
sidigt kendskab skal hjælpe endnu flere iværksæt-
tere og delevirksomheder på vej.

BYGGESEKTOREN	OMBYGGER	
Byggesektoren spiller en stor rolle i forhold til, 
hvordan hele kommunen lykkes som bosætnings-
kommune for nyuddannede, unge familier og som 
turistkommune. Ferieboliger, sommerhuse, hotel-
ler, kommunale bygninger og parcelhuskvarterer 
skal energirenoveres og moderniseres.  

LANDLIVET	BLOMSTRER	
Landbruget, fiskeriet og nye livstilsiværksættere er 
også vigtige deltagere i lokale udviklingsprocesser. 
Specielt i området i Han Herred og i området nord 
for Saltum ses muligheder inden for friluftsliv, na-
turpleje og jordfordeling. Vi har god plads, også til 
virksomheder som ikke er her endnu. Iværksættere 
og nyuddannede skal have let ved at etablere sig i 
vore ledige erhvervs- og landbrugsbygninger, hvor 
de kan realisere deres egne idéer. 

ARBEJDSKRAFT	TIL	ARBEJDSPLADSERNE
Vores lokale arbejdspladser har brug for en velud-
dannet arbejdskraft. Arbejdspladsernes mulighe-
der for at finde kvalificerede medarbejdere skal 
forbedres ved at offentlige og private arbejdsplad-
ser åbent deler oplysninger om behovet for ar-
bejdskraft og synliggør kommende jobmuligheder. 

satsning
• Flere arbejdspladser - 100 pr. år
• Flere overnatninger og større turistomsætning
• Større omsætning i handelsbyerne
• Infrastrukturinvesteringer
• Flere iværksættere der lykkedes
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DIVERSE	FAKTA	OM	MERE	I	GANG

JAMMER-
BUGT	

HJØRRING AALBORG NORDJYL-
LAND

HELE	LANDET

Jobs i ’17 15.846 32.579 121.819 303.858 3.154.402

Pendlingsafstand (gn) 29 25 25 26 22

Fraværspct. kom. arbpl. ’18 5,7 6,2 6,1 5,8

Turistovernatninger i ’18 292.287 279.943 135.515 1.311.081 8.358.790

Andel udenlandske overnatn. 48% 57% 45%

Turismeomsætning (mia. i ’18) 2,7 2,5 3,9 16,5 128

Fuldtidsledige i pct. af arb.styrke, ’19 4,0 4,6 5,4 4,8 4,1

Andel økologiske jordbr. (ha i 2018) 11% 5% 14% 12% 10%
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VI	VIL	SELV:

• Revidere kommuneplanens retningslinjer og 
arealudlæg for detailhandel og erhverv.

• Deltage aktivt i at fremme infrastruktur anlæg 
ved 3. Limfjordsforbindelse.

• Påpege behovet for fortsat at bevare Agger-
sundbroen og opgradere landevejen mellem 
Aabybro og Fjerritslev.

• Arbejde med Vestkystplanens indsatser for 
strategisk investeringsfremme, herunder kom-
munens rolle som katalysator.

• Deltage i tværgående samarbejder - som Vest-
kystsamarbejdet, BRN, Aalborg Lufthavn, Regi-
onen, KKR, Erhvervshuset, SEPNORD (strategisk 
energi) og DK2020 (Klimaneutral) mv.

• Digitalisere arbejdsprocesser, anvende robot-
ter og arbejde med velfærdsteknologier.

SAMMEN	MED	ANDRE	VIL	VI:

• Deltage aktivt i at realisere ”Udviklingsplan for 
Vestkysten” ved at styrke turismeudviklingen 
i de udpegede stærke feriesteder Blokhus og 
Slettestrand/Thorupstand i et styrket tvær-
kommunalt perspektiv med Hjørring, Thisted, 
Holstebro og Lemvig kommuner.

• Optimere den kollektive trafik og skabe mere 
sammenhæng mellem den regionale mobili-
tetsplan, landdistriktsindsatsen, ungestrategien 
og det nære sundhedsvæsen. 

• Udbygge mobiltelefoni- og højhastighedsnet i 
regionale og landsdækkende samarbejder.

• Udnytte muligheder om byfornyelse og støt-
tet boligbyggeri sammen med boligforeninger 
og andre investorer.

• Forberede os på at være i front i forhold til at få 
del i jordfond og jordfordelingsmidler til frem-
me af arbejdspladser, oplevelser og aktiviteter. 

• Afsøge muligheder for at etablere naturfor-
midlingsbaser for den storslåede natur - f.eks. i 
Bulbjerg/Tranum og Saltum/Grønhøj.

• Facilitete netværk for virksomheder og iværk-
sættere, der øger muligheden for at gå sam-
men om udbud og større anlæg/indkøb. 

• Samarbejde med andre myndigheder og or-
ganisationer om at sikre arbejdskraft til vores 
virksomheder ved en målrettet indsats i for-
hold til studererne.

• Deltage i karrieremesse, arbejdskraftmesse, 
jobportaler og jobbarometer. 
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UDVIKLINGSPRINCIPPER	 I		
UDVIKLINGSPLAN	FOR	VESKYSTEN:

• Koncentrer udviklingen

• Beskyt og benyt

• Øg kvaliteten

• Styrk de lokale særkender

• Tænk i flere sæsoner

• Sammentænk investering

UDVIKLINGSPLAN
FOR VESTKYSTEN
EN FÆLLES AMBITION FOR TURISMEN 
FREM MOD 2025
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Uddannelse for alle
Vi har fokus på læring og viden, så unge og voksne kan matche fremtidens krav.

EN	GOD	START	PÅ	LIVET	
Den gode barndom i overskuelige fællesskaber 
med dagtilbud, folkeskole og fritidsfaciliteter giver 
tryghed og lyst til læring. Byernes samlingssteder 
og faciliteter for børnefamilier skal udvikles og føl-
ge tidens trends. Relationer og netværk skal plejes 
og vedligeholdes. Opvæksten skal gøre unge mo-
bile og klar til at tage en uddannelse. Nogle skal 
rejse ud og uddanne sig, mens andre har gode mu-
ligheder for en uddannelse i tilknytning til en lokal 
virksomhed. 

RUMMELIGE	UNGE-MILJØER
Ungemiljøer inden for fritids-, frilufts- og uddan-
nelsesområdet modner, udfordrer, inspirerer og 
danner de unge i forhold til et liv med forandrin-
ger, uddannelse og job- og karriereskift. Unge i 
Jammerbugten skal være en del af et socialt fæl-
lesskab om en interesse, et sted, en arbejdsplads 
eller uddannelse. Miljøer omkring efterskolerne, 
ungdomsskolen og college i Fjerritslev skal inspire-
re til at skabe endnu flere spændende ungemiljøer.

EN	GOD	START	PÅ	JOBBET
Unge og nyuddannede på første job skal forbere-
des på den kulturændring, der er fra uddannelse til 
arbejdsmarkedet. På arbejdspladserne skal vi gøre 
os umage for at integrere unge og nyuddannede,  
og tage godt imod nyuddannede, elever og lærlin-
ge, så de får et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Mobilitet og samkørselsordninger skal også have et 
fokus, så vi får alle med. 

LOKALE	GRUNDFORLØB
Vi skal styrke indsatsen for de mindre mobile og 
rigtig svage, bl.a. ved at styrke FGU-uddannelsen og 
skabe endnu flere grund- og opstarts forløb i Jam-
merbugt Kommune. Vi vil gøre en særlig indsats for 
ufaglærte i alle aldre. 

OPSØGENDE	INDSATS
Kommunen er opsøgende og fysisk til stede på 
de nærmeste erhvervs- og sundhedsuddannelser, 
f.eks. erhvervsskoler, seminarer og sundhedsud-
dannelser, herunder sosu- og pædagogområdet. 
Vores erhvervsrådgivning er også opsøgende og 
tager godt imod nyuddannede, der vil etablere sig 
i kommunen. Praktikforløb på offentlige og private 

arbejdspladser skal styrkes, ligesom karriereskift 
og jobrotation inden for kommunens geografi skal 
fremmes. Mulighederne for at blive voksenlærling 
er attraktive og skal fremmes. Kommunen er en 
vigtig uddannelsesplads med mange videnstunge 
arbejdssteder, der giver gode muligheder for at 
avancere og gøre karriere.

BEHOV	FOR	UDDANNET	ARBEJDSKRAFT	
Et godt og langt arbejdsliv rummer ofte jobskifte 
og efteruddannelse, så vi hver især kan begå os i 
et mere digitalt og komplekst samfund. Dialog og 
samskabelse på tværs af uddannelser, ungevejled-
ning, Jobcenter og virksomheder skal fremmes, så 
forventningsafstemning og jobmatch sker bedst 
muligt.  

ALLE	SKAL	MED
Virksomhederne i Jammerbugten er rigtig gode til 
at tage socialt ansvar og hjælpe borgere på kanten 
af arbejdsmarkedet. Et styrket socialt ansvar i op-
gaveløsningen kan hjælpe endnu flere ledige til at 
bestride jobs. Vi skal fortsætte indsatsen og arbej-
de endnu mere på tværs af faggrænser og geografi.

satsning
• Øge uddannelsesniveauet
• Unge på erhvervsuddannelse
• Lokale grundforløb
• Flere voksenlærlinge
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2019 JAMMER-
BUGT	

NORDJYL-
LAND

HELE	
LANDET

Andel alene med 
grundskole

32% 28% 25%

Andel alene med en 
faglært uddannelse

39% 34% 29%

Andel med længere 
videregående uddan-
nelse eller phd

4% 7% 11%

Andel af 20-29 årige 
uden anden uddan-
nelse end grundskole

33% 21% 20%

DIVERSE	FAKTA	OM	UDDANNELSEVI	VIL	SELV:

• Udvikle indhold i læring og trivsel på skoler og 
-dagtilbud i forhold til ”Folkeskolen i Top20”.

• Støtte skoler, uddannelsesinstitutioner, lokal-
samfund og idrætsklubber i at fastholde kon-
takter til dem, der flytter væk.

• Skabe ungemiljøer i uddannelsesbyer med 
ungdomsboliger, mødesteder og god forbin-
delse til den kollektive trafiks knudepunkter.

• Indrette lokaler og faciliteter for unge i alle 
byer med overbygningsskole.

• Støtte fælleskaber, mentorordninger og so-
ciale relationer på tværs af generationer ved 
at fremme fritidsvenskaber og udnytte de na-
turskabte rammer for outdooraktiviteter. 

• Lette overgangen fra børne- til voksenlivet 
(15-25 årige) via flere tværfaglige samarbejder.

• Rådgive ledige borgere over 25 år om mulig-
heder for at blive voksenlærlinge, eksempel-
vis ved personlige samtaler og informations-
møder med uddannelsesinstitutioner.

• Deltage i både arbejdskraftmesse og karriere-
messe og udvikle lignende tilbud. 

• Invitere studerende ind til projekter og stille 
os til rådighed for eksperimenter og pilotpro-
jekter.

• Tage vores andel af elever, praktikanter og 
voksenlærlinge som kommunens største ar-
bejdsplads. 

• Fastholde medarbejdere via videreuddannel-
se og god ledelse. 

SAMMEN	MED	ANDRE	VIL	VI:

• Afsøge muligheder for at etablere grund- og 
opstartsforløb til erhvervs- og sundhedsud-
dannelser i Jammerbugt Kommune.

• Afsøge muligheder for at etablere et turisme-
akademi med fokus på uddannelse af prakti-
kanter og ansatte i turisterhvervet.

• Etablere netværk for socialt engagerede virk-
somheder og fortsætte samarbejdet med de 
socialøkonomiske virksomheder.

• Vejlede om at skabe flere praktikaftaler og 
lærepladser.

• Udbrede kendskabet til NT’s flextur og andre 
samkørselsordninger for at øge mobiliteten 
blandt uddannelsessøgende.
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ARRANGEMENTER	OG	EVENTS
By- og ferieliv er i høj grad også kulturliv, fritids-
liv og aktive lokalområder, der samarbejder og 
åbner døre for gæster. Mange mennesker samles 
til begivenheder, sportsarrangementer, motions-
løb og events i Jammerbugten. De fysiske rammer 
med naturområder, strande, veje, stier, pladser og 
idrætsfaciliteter skal anvendes til endnu flere arran-
gementer og events - også uden for højsæsonen. 
Kommunen ønsker at bakke op om disse initiativer.

STEDETS	LOKALE	SAMMENHOLD
Vi skal synliggøre de særlige landsby- og fritidsmil-
jøer, der er rummelige og går på tværs af generati-
oner. Jammerbugten rummer stærke fællesskaber 
med traditioner og sociale værdier, som kan gøre 
gæster interesserede i at genbesøge os - og måske 
også at bo her. Vi interesserer os for, hvordan det 
går med dem, der er vokset op i kommunen og er 
opmærksomme på at fastholde kontakten til dem, 
der flytter til andre lokaliteter. 

Oplevelser på ”jammerbugtsk”
Vi elsker at have gæster, vi indgår i netværk, og vi værner om de formelle og ufor-
melle mødesteder. 

FÆLLESSKABER
Sammenhold og fællesskaber giver nærhed, nær-
vær og netværk, som storbyen ikke altid kan til-
byde. At gøre noget meningsfuldt sammen med 
andre styrker det mentale helbred. Det skal være 
nemt at deltage i fællesskaber for alle aldre - uan-
set hvor man bor. Kommunens sociale fællesskaber 
er rummelige og går på tværs af generationer og 
sognegrænser. 

MØDESTEDER	
En større del af befolkningen bor alene, og derfor er 
det vigtigt at være opmærksomme og til stede for 
dem, der har brug for nogen at snakke med. De of-
fentlige pladser, torve og kommunens mødelokaler 
skal være trygge, åbne og indbyde til ophold. Ved 
nyanlæg, byfornyelse og nybyggeri skal indretning 
af opholdsarealer prioriteres højt, så vi fremmer de 
uformelle og tilfældige møder mellem mennesker. 
Samlingssteder til unge mellem 15-25 år skal have et 
særligt fokus i byer med overbygningsskoler.

SAMARBEJDSFORMER
En nærværende og decentral landdistriktsindsats 
understøtter borgerdrevne arrangementer og an-
lægsprojekter. I mødet med kommunen skal borge-
re, ildsjæle, foreninger og virksomheder opleve ”en 
indgang til kommunen”, så svar på henvendelser bli-
ver koordineret på tværs af fagområder. I lokalom-
råder opbygges en paraply organisering på tværs af 
forskellige typer foreninger og klubber. Så vi bliver 
Danmarks bedste fritids- og landdistriktskommune 
med en bred palette af aktiviteter og oplevelser.

satsning
• Flere events og arrangementer
• Tænke på tværs af generationer
• Trivsel og god mental sundhed
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ÅRSHJUL	FOR	OPLEVELSER	I	2019	
I	JAMMERBUGTEN

VI	VIL	SELV

• Skabe en arbejdsform, hvor vi anvender til-
gængelige menneskelige og sociale ressourcer 
bedst muligt, både i egen organisation og i lo-
kalsamfundene. 

• Overveje kommunens koordinerende rolle 
ved større koncerter, festivaler, løb, messer og 
dyrskuer.

• Deltage i nytænkende udviklingsprojekter og 
prioritere skævt og på ”jammerbugtsk”.

• Modernisere og udbygge kommunens hjem-
meside med sociale medier og vidensdeling.

• Udmønte sundhedspolitikken med stort fokus 
på ”ABC” mental sundhed (Act Belong Com-
mit).

SAMMEN	MED	ANDRE	VIL	VI

• Realisere drømme sammen med lokalområder-
ne med afsæt i områdernes egne udviklingspla-
ner (LUP - lokale udviklingsplaner).

• Arrangere flere vedkommende møder med di-
rekte involverede og være åbne om hvilke pro-
jekter og processer vi sætter i gang.	

• Skabe oplevelsesrum i naturområder med fo-
kus på at dele viden om området særlige natur.

Skøjtebane

Nørhalne viser kunst

Øland Nytårs Trailløb

Fastelavn

Orienteringsløb i Svinkløv og Tranum

Naturfredningsforeningens a�aldsindsamling

Påske festival med kunstudstillinger

Skulpturpark

Hune Marked

Nytårsbad

Juleudsalg
Aabybro Boksestævne

Forest to the BAY - Gateway

Tour de Jammerbugt
Global Goals Tour / Danmark for målene 

Uldfestival i Saltum

Havkajak Festival på Gjøl

Fjerritslev Dyrskue
Vild med vand

Nørhalne Cup
Bilernes dag

Anderæs i Blokhus

Sommerfester og sportsuger i byer
Isens dag - Aabybro Mejeri

Blokhus Kanonlaug skyder solen ned
Musik på torvet i Blokhus

Musik på havnen på Gjøl

Guidede ture i Store Vildmose

Aabybro Børnekarneval

Skt. Hans arrangementer

Levendegørelse Bratskov

Bildage og veteran weekend

Torvemarked og sommer på Torvet i Fjerritslev
Moselauget Moseby - arb. værksted

Udsalg og by Night i de største byer

Outdoor festival 

Pilefestival Bratskov

Blokhus Marathon

Saltum Strand løbet

Harmonikatræf 
Stafet for livet

Høst fester og -marked

Womens Weekend Blokhus
Bogfestival Ingstrup

Windfestival - Blokhus Løkken

Væddeløb i Pandrup

Sange ved havet

Explorer Slettestrand (MTB/løb)

Race for Oceans (løb/SUP/strandrensning)

Fly-in

Råvaremarked i Blokhus

Blokhus Hundefestival

Hav til fjord halvmaraton

MTB Trailcup Slettestrand
Æblepressedag

Oktoberfest

Vildmose Karto�elfestival
Efterårsfestival

Halloween
Kulturkaravanen

Jul i Blokhus
Magisk jul i skulpturpark

Saltum MTB klassiker
Black Friday

Julemarkeder og -udstillinger

Flagdag Danmarks Udsendte

Juletræstænding

Bæredygtighedsfestival

Sommer

Fo
rå
r

Ef
te
rå
r

Vinter

Knæk Cancer - Aabybro

Spil dansk

Sommerkunstskole

Vinterkunst skole

Vesterhavsrock
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Bæredygtighed

Jammerbugt Kommune arbejder med en bred for-
tolkning af bæredygtighed, der i høj grad også tæn-
kes sammen med det sociale og sundhedsmæssige 
emner. Bæredygtighed rummer i Jammerbugt Kom-
mune både en demokratisk, økonomisk og faglig 
vinkel. 

Planstrategiens vigtige temaer rummer alle et lang-
sigtet og bæredygtigt perspektiv. Vi må på nogle 
områder træffe besværlige valg for at opnå en god 
jord for vore efterkommere. Vi må udvise ansvarlig 
levevis for at skabe en bedre velfærd og livskvalitet.

Kommunalbestyrelsens prioriteringer og vigtige 
pejlemærker er i forhold til bæredygtighed:

VERDENSMÅL	&	SAMSPIL	PÅ	TVÆRS
Bæredygtig udvikling er en lang proces. Vi skal ar-
bejde med mange tværgående tiltag for at få en 
bæredygtig økonomi nu og på længere sigt. 

Vi skal handle bæredygtigt i alle dele af organisati-
onen, blandt andet ved at arbejde med relationer, 
cirkulær omstilling og klimatilpasning. Bæredygtig-
hed er ikke kun nye tekniske løsninger - det hand-
ler i høj grad også om ændrede vaner i kommunens 
organisation, i foreninger, virksomheder og private 
husstande. 

Derfor har vi brug for at formulere fælles mål. Vi 
forestiller os en bedre og ændret fremtid, som vi 
sammen med andre har lyst, energi og vilje til at ar-
bejde hen imod. 

Verdensmålene giver mening og ny energi i samar-
bejder der går på tværs, og derfor vil vi anvende 
disse i kommende processer.

Kommunalbestyrelsen vil prioritere at:

• Involvere os i de nye samarbejder og organi-
sationsformer, så vi skaber velfærd, livskvali-
tet, ressourcer og finansieringsmuligheder til 
fælles udbytte. 

• Skabe en organisation, der kan omstille sig og 
tilpasse sig, bl.a. ved at arbejde med kulturen i 
den offentlige service, så medarbejdere møder 
borgeren, brugeren og virksomheden, hvor de 
er og har fokus på dét, der giver mening.

• Anvende de 17 verdensmål til at skabe tværgå-
ende processer ud fra mere globale perspek-
tiver.

• Udnytte klimainvesteringer til at skabe mere 
livskvalitet og sundhed  bl.a. ved at tænke bæ-
redygtighed i vores LUP arbejde (lokale udvik-
lingsplaner).

FN definerede i 1987 bæredygtighed som ”en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generatio-
ners behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” 
(Brundtland). Denne definition tager Jammerbugt Kommunes strategi for bæredygtighed udgangspunkt 

satsning
• Klima - reducere CO2 udledning
• Beskytte værdier mod oversvømmelse
• Sikre biologiske mangfoldighed
• Bedre adgang til naturen
• Fokus på verdensmål
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BÆREDYGTIGE	BYER	OG	LOKALSAMFUND
Byerne er stedet hvor vi mødes og oplever om-
rådets puls. I byen samles detailhandel, kultur, er-
hverv, ildsjæle og offentlig service. Byen er centrum 
for lokalområdernes vækst og identitet. 

I byerne er det også tydeligt, at ikke alle borgere 
har de samme ressourcer. Der er stor forskel i sund-
hed og livsvilkår. Vi skal se på tværs og bruge de 
lokale nære ressourcer på stedet til at støtte op om 
dem, der er udfordrede. 

Vi skal sikre en infrastruktur, der understøtter gå-
ende og cykelister i byerne og mellem dem. An-
den infrastruktur som elstandere, mobilmaster og 
vandhåndtering skal også integreres i den øvrige 
byplanlægning.

Kommunalbestyrelsen vil prioritere at

• Forny, fortætte og forskønne byudviklingsbyer 
ud fra princippet ”midtbyen først”, så vi sikrer 
rammer til at samles og handle lokalt - og unge 
og ældre kan skabe liv og bruge byen. 

• Stoppe byudviklingen i lavt liggende områder 
eksempelvis under kote 2 (DNN).

• Finde grønne løsninger på stedet og i børnehøj-
de f.eks. ved at anvende regnvand til forskøn-

nelse og rekreative formål.

• Planlægge for investeringer i forsyningens klo-
aknet, naturgenopretning, jordfordeling og by-
nær skovrejsning i sammenhæng med byudvik-
ling og satsninger inden for turisterhvervet.

• Deltage i jordfordelingsprocesser med det for-
mål at anvende landskabet multifunktionelt, 
eksempelvis til turisme, fritids-, frilufts- og 
jordbrugsformål.

• Planlægge for udsigtskiler i landskabet til vand, 
dramatiske landskaber og kulturminder for at 
skabe merværdi og flere gratis oplevelser.

• Skabe et vej- og stinet, der hænger sammen 
med Nordjyllands Trafikselskabs’s knudepun-
ker for kollektiv trafik, så det bliver lettere at 
skifte mellem forskellige transportformer og 
organisere samkørsel. 

JAMMER-
BUGT	

HJØR-
RING

AALBORG

Klimakommune (DN) -  

red. siden ’09

-2,7% -2,0% -2,5%

Ton CO2 pr. indbygger (’15) 11,45 15,58 20,25

Transport -andel 30% 18% 10%

Landbrug - andel 68% 50% 10%

VE-andel 39% 11% 5%

Familiers bilrådighed (’19) 77% 72% 58%

Råstofindvinding på land - 

1000 m3 i 2018

826 135 2.813

Industriens energiforbrug 

(Gigajoule i 2018)

185 480 16.860

FAKTA	OM	BÆREDYGTIGHED
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Kommunalbestyrelsen vil prioritere at

• Lokalisere nye offentlige servicetilbud centralt 
i byerne tæt ved Nordjylland Trafikselskab’s 
knudepunkter for at reducere transportbeho-
vet.

• Placere nye anlæg og byudvikling i områder, 
hvor risikoen for oversvømmelse er lille, så in-
vesteringer ikke er forgæves og med for kort 
en levetid.

• Koordinere jorddepoter i forhold til en effektiv 
udnyttelse af jord fra bygge og anlægsressour-
cer f.eks. i kommende digebyggerier.

• Skabe et godt beslutningsgrundlag i forhold til 
at forhøje diger og dæmninger i tide i samar-
bejde med pumpe- og digelag.

BYGGE	OG	ANLÆGGE	MED	OMTANKE	
Private og offentlige aktører skal samarbejde bredt 
om de investeringer, der gøres i Jammerbugt Kom-
mune. 

Som kommune skal vi have holdninger til de store 
investeringer, der sættes i gang. Kvaliteten i turist-
sektoren, det offentlige byggeri og de øvrige fysi-
ske rammer skal være høj. Vi skal være ansvarlige i 
vor valg af materialer og tænke energivenligt i den 
måde, vi bygger og planlægger på, så alle på langt 
sigt får størst mulig samfundsmæssig effekt af de 
investerede midler. Både private og offentlige in-
vesteringer har en social og velfærdsmæssig betyd-
ning. 

BIOLOGISK	MANGFOLDIGHED	&	FRILUFTSLIV
Borgere i Jammerbugt Kommune lever tæt på na-
turen og er begunstiget af naturens rigdomme - en 
alsidig natur og et varieret landskab. 

Vi mærker også klimaet på godt og ondt. Vandstan-
den stiger, vinden former os og tørke/nedbør kom-
mer kraftigere. Flere steder vil landskabet ændre 
sig, og de fysiske anlæg må ændres for at beskytte 
andre værdier. 

Når vi forandrer, skal vi tænke bæredygtigt og på 
tværs. Vi skal være vort ansvar for naturen bevidst.

Kommunalbestyrelsen vil prioritere at:

• Være med, når der er mulighed for at forandre 
landskabet via jordfordeling, jordfonde, gens-
lyngning af vandløb, skovrejsning og puljer til 
klimasikring. 

• Give plads til flere arter og insekter via fau-
nastriber og mere vild natur i byerne.

• Samarbejde om at formidle og skilte for at 
styrke befolkningens og turisters viden om og 
opmærksomhed på naturkvaliteter og arternes 
sårbarhed f.eks. i yngleperioder. 



25

• Planlægge og styre adgangen til de særlige lo-
kaliteter for fugle, vildt og nyttedyr via fugle-
tårne, infotavler og et planlagt net af stier og 
spor.

• Samarbejde med de andre nordjyske kommu-
ner om et nyt grønt Danmarkskort. 

• Give plads til mere vild natur i større samlede 
områder f.eks. i Han Herred og Saltum/Grøn-
høj. 

• Oversvømme lavbundsarealer i et samarbejde 
om naturpleje og afgræsning, så CO2-optaget 
og naturkvaliteten øges - eksempelvis omgivel-
ser til Ryaa.
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KLIMA	OG	MILJØBELASTNING	
Ressource, transport- og energiforbruget i et sam-
fund som Jammerbugt er under forandring. Den 
måde vi hidtil har tænkt ressourceforvaltning, gen-
brug og energiproduktion er ikke tilstrækkeligt. 

Arealmæssigt er vi en stor kommune med et stort  
transportbehov, og derfor skal vi se på nye mulig-
heder i forhold til tilgængelighed og transport. 

Vedvarende energi fylder allerede meget, og det 
vil det også gøre i fremtiden. Vi har i en årrække 
udbygget vindenergien markant. I de kommende år 
vil der også komme stort fokus på solenergi i vores 
landskab. 

Vi er opmærksomme på at sikre rent drikkevand til 
kommende generationer. 

Kommunalbestyrelsen vil prioritere at:

• Udarbejde en ny varmeplan med et særligt fo-
kus på de små varmeværkers fremtid og en om-
stilling af varmekilder på de kollektive anlæg.

• Være en aktiv deltager på energiområdet i for-
hold til nuværende og fremtidige energiformer 
og teknologier. 

• Udarbejde en strategisk klimaplan for at blive 

klogere på, hvad der nytter og har en effekt i 
forhold til at nedbringe CO2 udledningen inden 
for flere sektorer og forbedre modstandsdyg-
tigheden overfor klimaforandringer (DK2020).

• Deltage i regionale samarbejder om strategisk 
energiplanlægning på tværs af administrative 
grænser (SEPNORD).

• Modernisere vindmølleområder og tænke sol 
og vind sammen i ”energiparker”, idet vi plan-
lægger med omtanke, friholder turistområder 
og forholder os til natur- og jordbrugsinteres-
ser.

• Samarbejde med byggesektoren om at vejle-
de ejere i at energirenovere og forny boliger 
og feriehuse, og udskifte energikilder til mere 
energieffektive opvarmningsmetoder (fx var-
mepumper).

• Indlede en dialog med byggesektoren om at 
genanvende byggeaffald, når der nedrives og 
ombygges i ferie- og parcelhusområder. 

• Drøfte erhvervspotentialer med turisme-, byg-
ge- og anlægssektoren inden for bæredygtig-
hed og grønne teknologier.

• Digitalisere og reducere ressourceforbrug ved 
brug af robot- og velfærdsteknologi.

• Samarbejde om at imødekomme turisternes 
efterspørgsel efter bæredygtige løsninger ved 
mulighed for elopladning, øget sortering og 
genanvendelse i de offentlige rum.

• Motivere flere borgere og turister til at anven-
de cykler til transport - eksempelvis ved at gøre 
forsøg med ”turist-”- eller ”kystcykler”. 

• Fremme brugen af elbiler ved at stille krav om 
flere elladestationer ved større arbejdspladser, 
detailhandel og turistaktører og overveje at 
deltage i forsøg med ”små elbiler”.

• Samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab 
om at lave kampagner og formidle brug af 
transportformer og overveje endnu flere inci-
tamenter til øget samkørsel. 

• Flytte mindre vand i spildevandsforsyningen og 
på langt sigt reducere antallet af renseanlæg i 
kommunen.

• Reducere energiforbruget i kommunale byg-
ninger via ejendomscenterets strategiske til-
gang med bæredygtige indkøb og udbud. 

• Revidere indkøbs- og udbudspolitik med hold-
ninger til klima, klausuler, lokale indkøb og so-
cialt ansvar.
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• Samle kommunens bygherrerådgivning ét sted, 
så vi får et kommunalt nybyggeri med tydelige 
holdninger til leverandører, klima, cirklær øko-
nomi, fremtidig drift og byggeaffald.

• Støtte landbrugserhvervet i at omstille sig og 
anvende den bedste tilgængelige teknologi og 
indgå i processer om bæredygtig erhvervsud-
vikling.

• Hjælpe fiskeri- og landbrugserhvervet og nye 
iværksættere med at udvikle og producere fle-
re egnsrelaterede kvalitetsprodukter skånsomt.

• Skabe bedre plads til fødevareproduktion og fi-
skeri i en lille scala og øge kendskabet til lokalt 
producerede fødevarer.

• Plante nye skove i et tæt samarbejde vandvær-
kerne imellem - i en særlig strategi for vandfor-
syning for at sikre rent urenset drikkevand.

• Fremme et samarbejde mellem vandværkerne 
for en sikker drikkevandsforsyning.

Aabybro Fjernvarme
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Revision af kommuneplanen 

PLANREVISION	I	2020
På baggrund af de opstillede målsætninger og stra-
tegier er der behov for en fuld revision af den gæl-
dende kommuneplan (Helhedsplan17). Planstrategi-
en afspejler dog ikke behov for en grundlæggende 
kursændring i den fysiske planlægning.

Revisionen af kommuneplanen vil have et særligt 
fokus på det åbne land, hvor en lang række ret-
ningslinjer vil indgå i en ny helhedsvurdering, hvor 
den multifunktionelle anvendelse af landskabet er 
i fokus. Planlægningen for det åbne land vil blive 
revideret med udgangspunkt i landskabskarakter-
metoden.

Planlovens nye muligheder og krav til kommune-
planlægningen vil betyde ændringer, bl.a. klima, 
omdannelseslandsbyer og strategisk planlægning 
for landdistrikter. Der vil endvidere blive gennem-
ført konsekvensrettelser i den øvrige del af kom-
muneplan. Eksempelvis som konsekvens af byfor-
nyelse i Fjerritslev og Brovst, turistsamarbejdet 
omkring Blokhus, Thorupstrand og Slettestrand 
samt indsatserne knyttet til erhvervs- og turistom-
rådet. Endelig vil nye vej-anlæg i Aabybro samt sko-

PLANREVISION I 2020-21

lebyggeri i Jetsmark området medføre justeringer i 
både retningslinjer og rammer.

HIDTIDIGE	KOMMUNEPLANTILLÆG
1 Sommerhusområde, Blokhus Nord
2 Sommerhusområde, Blokhus Nord 2
4 Centerområde, Aabybro
5 Centerområde Høkervej, Blokhus*
6 Kulturhuset Blokhus, Hune*
7 Erhvervsområde, Ny Aabyvej, Aabybro
8 Boligområde, Baunen i Ingstrup
9 Teknisk anlæg, Mobilmast i Hune
10 Boligområde, Saltum
11 Skolecenter Jetsmark
12 Teknisk areal ved Purkær/Kvorup, Pandrup*
14 Boliger Hovensvej, Aabybro
15 Vindmøller, Rendbæk Øst*
16 Boligområde Vadumvej, Nørhalne
18 Skovrejsning, Biersted
20 Mobilmast, Gjøl

*) Kommuneplantillæg er endnu ikke endeligt

UDVIKLINGSOMRÅDER
Landsplandirektiv fra 2019 har udlagt udviklings-
områder til turistovernatning i Fårup/Jambo og 
Slettestrand/Hjortdal, til byudvikling på Gjøl og 
Øland samt til natur og friluftsliv i Thorupstrand/
Klim Camping.

SOMMERHUSOMRÅDE	I	KYSTNÆRHEDSZONEN	
Ønske om at udtage et eksisterende sommerhus-
område med 8 eksisterende grunde ved Munkens 
Klit, matr. nr. 2v Klitterne, Ingstrup, der er omfattet 
af lokalplan 25-002. Der ansøges om, at de 8 grun-
de optages i landsplandirektiv med en placering på 
matr. nr. 106a, Hune By, Hune, der er omfattet af 
lokalplan 182 Blokhus Outdoor Camping. 

Vi ansøger om 25 sommerhusgrunde ved Rødhus, 
matr. nr. 90hz Hune By, Hune. 

Vi ansøger om 5 sommerhusgrunde ved Gjøl, matr.
nr. 24e og 24f Gjøl By, Gjøl, beliggende Sortanden 
4, Gjøl. Areal på ca. 1,2 ha.

Vi ansøger i samme forbindelse om at udlægge ca. 
1,3 ha på matr.nr. 1l Nr. Bratbjerg, Tranum, Strand-
vejen 150, 9460 Brovst til sommerhusområde. 
Konkret ansøger vi om, at 52 eksisterende hotel-
lejligheder omdannes til et tilsvarende antal ferie-
lejligheder i det eksisterende feriecenter.
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PLANLAGTE ÆNDRINGER I KOMMUNEPLAN 2020-21 
Hovedstruktur Forenkles og tager udgangspunkt i temaerne og illustrationen ”Træet” side 13.

Retningslinjer Retningslinjer revideres

1. Byer og byudvikling Illustration ”Træet” fra temaet ”Dit gode liv” side 13 indarbejdes og erstatter byrollemønsteret.

Bymidteplan Aabybro indarbejdes.  
Byudvikling i Jetsmark, Aabybro, Hune og Nørhalne.  
Omdannelsesbyer

2. Detailhandel Nyt jf. lovgivningen og ny detailhandelsanalyse. Aabybro teknologipark og bycenter. 
Rammer med detailhandel

3. Trafikanlæg Indarbejde ny mobilitetsplan fra regionen - samt nye vejudlæg ved byvækstområder i Aabybro

4. Tekniske anlæg, virksomhed 
og      VVM

Energiparker kan rumme både sol og vind.  
Der planlægges for nye solcelleanlæg og ændring af eksisterende vindmølleområder. 

5. Ferie- og fritidsformål Løkken-Blokhus samarbejdet indarbejdes jf. Landsplandirektiv 
Udviklings- og implementeringsplaner for Blokhus - Løkken og Thorupstrand-Slettestrand indarbejdes

Stier ved Saltum samt Masterplan Limfjorden indarbejdes

6. Jordbrug og skovrejsning Nye skove i samarbejde med vandværker

7. Kulturhistorie Fokus på revision af kulturmiljøudpegninger. Identitet ind i områdebeskrivelser / LUP

8. Naturbeskyttelse Revision efter åben land metode

9. Landskab og geologi Revision efter åben land metode

10. Vandmiljø Revision efter åben land metode og afstrømningsmodel med opland til Ryaa optages.

11. Kystnærhedszonen Udviklingsområder fra landsplandirektiv indarbejdes.

12. Landzonepraksis Lokalsamfundenes LUP koordineres med de fysiske planlægning

13. Klima Klimaplan koordineres her med. Energiparker og varmeforsyning. 

Rammer Fyldigere rammer med udgangspunkt i lokale forhold - (og undgå generelle rammer).
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Strategien indeholder ideer til handlin-
ger, som kommunalbestyrelsen sam-
men med andre vil igangsætte. 

DEN VIDERE PROCES

2019 2020 2021 2022

Kommuneplanrevision ’21

Åben land metode

Vestkyst udviklingsplan

KlimahandlingsplanDK2020 

Regionalt / BRN

Liv i by og skole - og i byer uden skole - og LUP

Planstrategi

Projekter - ny skole, halrenovering, nær sundhed (det gode seniorliv) mv.

Handlingskatalog Status handlinger

Sundhedspolitik

Folkeskole i top20

Sam. børnepolitik

PLANLOVEN
Denne strategi er opdelt med fem temaer. De fire 
første temaer er Jammerbugt Kommunes planstra-
tegi efter planlovens §23a og det sidste tema ”Så-
dan er vi bæredygtige” er Jammerbugt Kommunens 
strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21) efter 
Planlovens §33a.

Planstrategien er vedtaget til offentliggørelse af 
en samlet kommunalbestyrelsen den 14.11.2019-
15.1.2020, dog med følgende bemærkninger: Bor-
gerlisten ønsker ikke flere vindmøller på land. SF 
ønsker ikke en 3. Limfjordsforbindelse men en tun-
nel-løsning.

Kommunalbestyrelsens har vedtaget planstrategi-
en endeligt den 28.5.2020.

Strategisk energiplan SEPNORD

Det gode seniorliv

2018
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HANDLINGSKATALOG	I	2020
Det er vigtigt sammen med andre at omsætte de 
opstillede visioner, mål og pejlemærker til konkrete 
indsatser.

I løbet af 2020 vil de politiske udvalg i dialog med 
samarbejdspartnere fremme en offentlig debat om 
de konkrete indsatser og initiativer, der skal gen-
nemføres i de kommende to-fire år. 

Debatten vil i midten af 2020 resultere i et hand-
lingskatalog, der mere konkret beskriver, hvilke 
samarbejder og projekter, der vil nyde fremme i de 
kommende år. 

Handlingskataloget vil i 2021 blive fulgt op af sta-
tusopgørelser, der følger op på indsatserne og de 
samarbejder, der er igangsat.

MILJØVURDERING
Planstrategien er screenet og det er vurderet, at 
den ikke skal miljøvurderes efter lov om miljøvur-
dering af planer og programmer, da den ikke fast-
lægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, der kan få væsentlig indvirkning på mil-
jøet. 

Denne afgørelse er truffet, da strategien med sit 
strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer 
for fremtidig anlæg, og dermed heller ikke medfø-
rer krav om en vurdering af virkningen på et inter-
nationalt naturområde eller giver rammer for pro-
jekter omfattet af lovens bilagsliste. 
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