LØKKENSVEJ

’Lev godt - lad det gro’

Forsøgsprojektet ”Løkkensvej – Lev godt, lad det gro”
er et visionært bud på nye modeller for
landdistriktsudvikling i Danmark

I N T R O D U K T I O N
’LANDBOSKABER’
Med udgangspunkt i et forsøgsområde, seks landsbyer langs Løkkensvej, prøver vi i Hjørring Kommune at se på helt nye veje i udviklingen af vores landsbyer.
Ved at lade naturen og landskabet rykke tæt ind i småbyerne, vil
vi forsøge at skabe muligheden for at dyrke et fælles ’Landboskab’
med naturen som nabo. Nærheden til vores enestående naturværdier vendes fra bagside til forside.

LANDSBYERNE SKRUMPER OG NATUREN ER UNDER PRES
Hvad gør vi i Hjørring Kommune med landsbyer, der skrumper? Og
hvordan vil vi gerne se vores landsbyer i fremtiden?
Vi er ikke så mange som før, der bor på landet. En af konsekvenserne er, at der er et overskud af boliger, husene kan ikke sælges
ϐ¤ǤÞ§
landsbyernes udseende, som hverken gavner egnen, landsbyen eller
§Ǥǡ¤
borgere og politikere er bekymrede.
Hjørring Kommune har også fokus på en helt anden problematik,
som kommunen deler med resten af landet. Naturen og dens mangfoldighed af dyre- og plantearter lider under både pladsmangel og
for lange afstande mellem naturlige levesteder. I takt med at de levende hegn og grønne korridorer, der tidligere fandtes mellem de
mindre marker, er forsvundet, er dyr og planter blevet isolerede og
har svært ved at skabe levedygtig og mangfoldig natur.
Vi ved, at problematikkerne ikke kun berører vores kommune, men vi
tror, at vi ved at tænke dem sammen, kan være med til at sætte en ny
national dagsorden. Vi vil afprøve, hvorledes man, gennem en positiv
kobling af naturens og landsbyernes udfordringer, kan skabe bedre
natur og større livskvalitet for de mennesker, der bor i de nødlidende
landsbyer.

E N

N Y

M U L I G H E D

Naturen er fællesskabsværdi, og en rig natur, der hvor vi bor, har
betydning for sundhed, trivsel og velfærd.
Naturen er en kulturel og sanselig nødvendighed for os alle – både
for dem, der bor i den, og for dem, der besøger den, og i Hjørring
kommune spiller landskabet og naturen en væsentlig rolle i kommunens samlede udviklingspotentiale. Landskabet er en af de største attraktioner i bosætningssammenhæng, men bestemt også for
turismen, som hvert år afføder 1,4 mio. overnatninger i kommunen.
Naturen er således en drivkraft for både bo-kvalitet, bosætning og
turisme.

LANDBOSKABET
¤¤¤ǡǡ
er nabo, kunne opstå ved at forbinde landsbyerne med de naturprægede smeltevandsdale fra istiden, der står som grønne fordybninger
i det dyrkede landbrugslandskab. Med denne enkle tilgang kan der
over tid skabes en helt ny sammenhængende og grøn naturforbindelse mellem landsbyen og naturen.
Forløbet krydser i en langstrakt zigzag bevægelse Løkkensvej og
binder på den måde hele området sammen, som en syning på langs
af vejens snorlige forløb.

kan vendes til at blive til helt nye muligheder. Naturen kan gennem
bevidst planlægning, i al sin enkle mangfoldighed, ’lukke hullerne’
i tomterne efter nedrevne huse og skabe nye grønne og rekreative
forbindelser fra landsbyerne og ud i landskabet.
Ved sådan at åbne op til det naturrige landskab fra husenes baghaver og ind på tværs af byerne, vil projektet fremhæve værdien ved
at bo på landet. Her tilbydes en enestående, vidstrakt og fredfyldt
natur, til den del af befolkningen, der har dette ønske som et aktivt
livsvalg.
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Hele forsøgsprojektet ’Lev godt, lad det gro’ skal naturligvis udvikles og efterprøves i tæt samarbejde mellem alle involverede. I løbet
§ϐ¤¤ǡ
myndigheder i fælleskab afprøve en række indsatser, der skal øge
kvaliteten og værdien af natur og ejendom langs Løkkensvej.
§¤§ǡ
som er:
ȈAt afprøve nye strategier mod negativ vækst med afsæt i kvalitet frem for kvantitet
ȈAt skabe ’landboskaber’ og forbedret bo-kvalitet med helt ny
attraktionsværdi
ȈAt bruge borgernes egen drivkraft og initiativ som løftestang
for udvikling
ȈAt øge værdien af den enkelte ejers grund og forbedre et boligmarked
ȈAt øge mængden af naturværdi, artsrigdom og sammenhængende naturarealer
ȈAt sikre en langtidsholdbar og robust planlægning
ȈAt skabe nye oplevelsesruter, der binder byerne sammen for
borgere og turister
ȈAt udfordre planloven i forhold til anvendelse af boliger
ȈAt skabe bred national opmærksomhed

Og hvordan når vi så der til? Virkemidlerne kunne være:
ȈAt tage afsæt i allerede eksisterende værdier og kulturhistorie
ȈAt nedrive usælgelige bygninger
ȈAt skabe ny natur på ubenyttede grunde
ȈAt beplante rabatter, ubenyttede arealer, langs stier og veje
ȈAt lokale aftaler sikrer pleje af nye grønne områder
ȈǡǤǤ§ϔǦ
attraktive fritidsboliger
ȈAt afprøve og bistå ved mageskifte mellem grundejere
ȈϔÞ
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BORGERNE HAR FREMTIDEN I DERES HÆNDER
Forsøgsprojektet tager først og fremmest udgangspunkt i en bred
og tidlig inddragelse af borgere og interessenter for at sikre realistiske og holdbare løsninger. Frivillighed og accept er fundamentet for
hele projektet, og en åben og grundig dialog samt klare fælles mål
skal sikre tryghed og stolthed over, hvordan området udvikler sig.
For at sikre den robusthed, der er nødvendig for de næste 5-10-20
års forandring af landsbyerne, er det vigtigt, at de mange gode ideer
og indsatser, der opstår gennem dialogen, koges ind til enkle strategiske planer og redskaber.

ÞÞϐ¤¤
ϐÞÞbyerne og det åbne land langs Løkkensvej. Noget af det, der kunne
tages udgangspunkt i, kunne være at:
ȈÞǡ
forsyning, økonomi og lokal drift
ȈÞ
huse til nedrivning
Ȉ
Ȉ          kringliggende naturkorridorer
ȈÞÞǤǤ§
og beplantning
Ȉ]¤§Þ
Þ¤Þ Ǧressentinddragelsen og samarbejde med relevante rådgivere i fokus.
ǡ§§Þǡ
ideer og synspunkter kommer på bordet, og en række ”opstartsprojekter” kan efterprøve nogle af borgernes ideer i virkeligheden.
Med udgangspunkt i inddragelsen bliver der lavet hhv. en visionsplan, en idebank over mulighederne samt en landskabsanalyse af
hele strækningen. Erfaringerne herfra kan så danne baggrund for
indholdet af fem konkrete delprojekter. I samarbejde mellem borgerne, kommunen og eksterne rådgivere bliver de fem delprojekter
udviklet og anlagt, og der bliver lavet aftaler for fremtidig drift og
pleje.

HVOR SKAL PENGENE KOMME FRA?
Hvis ’Lev godt, lad det gro’ skal blive en langtidsholdbar succes, skal
løsningerne fra starten være økonomisk realistiske. Kun på denne
måde kan ideerne fungere på længere sigt og danne model for fremtidig udvikling.
Et mål er jo, at projektet kan blive en model for mange andre områder landet over med lignende problemstillinger og også derfor skal
det kunne drives uden store økonomiske tilskud. Når forsøgsperio¤Þϐ¤ǡ¤ǡǡ
der er sat i gang skal kunne leve videre, udvikle sig og blive et nationalt eksempel på borgerdrevet positiv forandring.

ÞÞǡter om støtte til igangsættelsen af projektet og ansøgningen blev
imødekommet i januar 2015 i skarp konkurrence med andre udvikǤÞ
er på 7,5 mio. kr., hvor ministeriet bidrager med 4,3 mio. kr.
Þϐne til den administrative projektledelse, skabe processer for borger- og interessentinddragelse samt dække udgifter til konsulenter
og specialister, der skal deltage i udformningen af forsøgsprojektet.
Hertil lægges dækning af udgifter til udarbejdelse af landsbyanalyser, midler til opkøb af nedrivningsmodne ejendomme, fysiske nedǡÞϐ¤
Løkkensvej.
§ϐ    ¤Ǥ    Þ  ǡ 
indebærer dialog med lodsejerne, en konkret landskabsplan, etablering af ”driftslaug” mm.
Vi forventer, at supplere økonomien med fondsansøgninger som
projektet skrider frem.

Få mere at vide om forsøgsprojektet hos Hjørring Kommune:
§ǡ
Plan & Udvikling, tel. 72333230

 ] 
www.schonherr.dk

