
FORENINGEN FOR              

 
 I HJØRRING-OMRÅDET 

 

Formand: Søren Thirup, Åkandevej 37 

9800 Hjørring 

Telefon 98 90 33 03 

E-mail: thirup@has.dk 

 

FBL- HJØRRING      1 

Hjørring, 29. september 2015 

 

 

Hjørring Kommune 

Teknik- & Miljøområdet 

 

 

 

 

Vækst og udvikling i Hjørring kommune. 

Høring vedr. forudgående offentlighed. 

 

 

Ved gennemlæsning af PLUS 15 bemærker vi i FBL-Hjørring, at et tema som vores historiske arv, 

herunder bygnings- og landskabskulturen, ikke nyder nogen bevågenhed. Det finder vi forkert, idet 

vi mener, at disse aspekter også kan bidrage positivt til den linje, byrådet udstikker. 

 

I FBL-Hjørring er vi overbeviste om, at en stærk kommunal bevidsthed og aktiv opmærksomhed i 

forhold til den kulturarv, herunder kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, der findes i 

kommunen, vil virke fremmende for bosætning og turisme.  
 

Tidligere på året udgav Realdania analysen ”Værdien af bygningsarven”, hvor man godtgør, at 

bevaringsværdige huse og de kulturmiljøer, der omgiver dem, er penge værd. Det er attraktivt at bo 

sådanne steder, og huspriserne er derfor betragteligt højere end det normale prisleje i omegnen.  

 

I lyset af disse indledende bemærkninger skal resten af høringssvaret læses.  

 

Som det ene af de tre eksempler, der konkretiserer ovennævnte analyse, har man valgt Lønstrup, 

hvor den bevarende lokalplan nævnes som en væsentlig baggrund for succesen. I Løkken vil en 

lignende historie givetvis kunne fortælles. Det bør overvejes på hvilke måder, man kan sikre de 

bymiljømæssige værdier i kommunens udpegede kulturmiljøer. 

 

FBL-Hjørring vil stærkt anbefale, at den revision af udpegede kulturmiljøer i kommunen, som FBL-

Hjørring og museet først på året var inviteret til at drøfte med kommunen, færdiggøres og 

indarbejdes i kommuneplanen. En formidling af disse kulturmiljøer vil bidrage til kommunens 

”værdi” både i forhold til de fastboende som til turister. FBL-Hjørring vil gerne medvirke til en 

sådan formidling.   

 

I forbindelse med den transformering af landsbyerne, som PLUS 15 lægger op til, og som konkret 

er på vej til at udmøntes i Løkkensvej-projektet ”Lev godt – Lad det gro”, finder vi i FBL-Hjørring 

det vigtigt, at den eksisterende bebyggelse gennemgås for identitetsskabende bygninger og 

bygninger med gode bevaringsværdier af såvel arkitektonisk som kulturhistorisk karakter. 
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I PLUS 15 kan man på side 5 under overskrifter ’Geografi og natur’ læse en fin beskrivelse af, 

hvordan landskabet, som anføres som en af kommunens styrkepositioner, betaget opleves fra et af 

de mange karakteristiske højdepunkter i kommunen, Hjørring Bjerge. Den beskrevne udsigt 

omfatter det landskab mod nord og vest, som i særlig grad forbindes med Hjørring Kommune, og 

som i særlig grad tiltrækker tilflyttere og turister. Der er stor risiko for, at udsigten over dette 

landskab, som betragtes som en del af af udviklingskvaliteterne i kommunen, inden længe vil blive 

forstyrret mod nordvest og sydvest af meget store vindmøller ved Gårestrup og Rubjerg. Vi mener i 

FBL-Hjørring, at landskabsæstetiske kvaliteter har værdi på samme måde som bevaringsværdige 

bygninger og kulturmiljøer, og at disse kvaliteter bør sikres bedst muligt, bl.a. mod tekniske anlæg 

af en størrelse som disse vindmøller.    

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 
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