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Planloven kan ikke
standse skævvridningen
af Danmark
Der skal mere end ændringer i planloven til, hvis Danmark ikke fortsat skal tippe mod
øst. Sådan lyder konklusionen i Lemvig Kommune, hvorfra faldende befolkningstal og
tab af arbejdspladser fylder alt for meget i udsigten til fremtiden

Af | Irene Brandt

”Der kan stilles spørgsmål ved, hvor
meget de foreslåede ændringer vil gavne
den lokale udvikling i yderområder. Ændringerne må opfattes som et lille skridt
på en vej, der er lang og stejl og fyldt
med endnu tungere udfordringer, som
ikke afhjælpes ved spæde ændringer af
planloven. Vor største udfordring er dalende befolkningstal, og det hjælper ikke
på tiltrækningskraften at planlægge for
butikker og nybyggeri, så længe antallet
af kommunale borgere daler, der skal
langt mere gennemgribende planer og
programmer til,” skrev afdelingsleder for
Plan og Byg i Lemvig Kommune, Kirsten
Eldon, i sit høringsvar, da lov om ændring af lov om planlægning (differentieret planlov) var i høring på KTC Portalen.
Hun tilføjede:
”Regeringens udspil ’Danmark i
balance i en global verden’ fortjener al
mulig ros, og vi er fuldstændigt enige i
intentionerne om og nødvendigheden af
en differentieret planlægning i et skævt
Danmark; men samtidig må vi erkende,
at de værktøjer, der gives, ikke findes at
være tilstrækkelige for at nå i mål, inden
Danmark tipper mod øst.”
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Hvad taler vi om?
Men hvad er det så, der skal ske, hvis
udviklingen i Lemvig Kommune skal
vendes? Det spurgte Teknik & Miljø Kirsten Eldon, udviklingschef Anders Holm
og planlægger Michael Haustorp om.

”

Vi skal først og fremmest holde op
med at kalde de dele af Danmark, der
ligger længst væk fra København, for
Udkantsdanmark.
Kirsten Eldon, afdelingsleder
Plan og Byg, Lemvig Kommune

”Vi skal først og fremmest holde op
med at kalde de dele af Danmark, der
ligger længst væk fra København, for
Udkantsdanmark,” svarer Kirsten Eldon,
og svaret faldt vel at mærke dagen efter,
at tv-vært Kim Bildsøe Lassen forgæves
forsøgte at få ’Udkantsdanmark, kåret
til Årets Ord 2010 i programmet Sproglaboratoriet på DR P1. Hans begrundelse - udover at han selv havde været
med til at gøre Udkantsdanmark til et af
årets mest diskuterede ord - var, at ’det

er sjældent, vi får et ord, der så præcist
definerer en præcis problemstilling."
Denne begrundelse kan forstås på to
måder: Enten, at ordet ’Udkantsdanmark’
er en ’præcis’ betegnelse for den del af
landet, der ligger længst væk fra landets
selvdefinerede centrum (København og
det østjyske bybånd); eller at ordet ’Udkantsdanmark’ er et rigtig godt eksempel
på den holdning, befolkningen i de store
byområder har til den del af landet, de
ikke selv bor i.

Stop centraliseringen
Som planlægger har Michael Haustorp
næsen dybt begravet i befolkningsstatistikkerne for Lemvig Kommune, som er
dyster læsning.
”For fem år siden boede der 22.483
mennesker i Lemvig Kommune. I 2010
faldt indbyggertallet til 21.790, og prognoserne viser, at befolkningstallet fortsat vil falde. I 2040 ventes det for eksempel at være faldet til 19.500,” fortæller
Michael Haustorp. Det er især de unge,
der forlader kommunen. Tilbage bliver
pensionisterne, som vil udgøre en større
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Dansk Sprognævn om ’Udkantsdanmark’:
En af de sikre kandidater til årets ord må være
Udkantsdanmark. Det har ganske vist været
kendt siden 1991, men man kan vist roligt sige
at det for alvor har fået sit gennembrud i 2010.
Ordet bruges om den del af Danmark der ligger i
yderområderne, dvs. de områder af Danmark der
ligger langt væk fra de store byer. Det er områder
af Danmark der er ramt af stor arbejdsløshed, og
som er præget af ringere økonomisk

vækst end resten af landet. Der er altså tale om et
temmelig negativt ladet ord, og man kan egentlig ikke fortænke udkantsdanskerne i at være en
anelse fortørnede over udtrykket. Som en skribent i Nordjyske Stiftstidende udtrykte det: ”Kan
vi da ikke snart blive fri for udtrykket ”Udkantsdanmark” - det findes ikke. Der er ingen udkanter
i landet. Alle egne er centrum for dem, der bor
der” (Nordjyske Stiftstidende 2. juli 2010).
Kilde Dansk Sprognævn. www.dsn.dk

og større andel af kommunens samlede
befolkning de kommende årtier.
Ledige stillinger, hvortil der kræves
veluddannet arbejdskraft, har forholdsvis mange ansøgere i Lemvig Kommune;
men problemet er, at når stillingerne
besættes, bosætter den nye medarbejder
sig kun undtagelsesvis i kommunen, der
ligger klemt inde mellem Limfjorden og
Vesterhavet.
”I dag skal der være et job til begge
ægtefæller, før man flytter til et sted som
Lemvig; men udbudet af jobs hér er ikke så
stort. Derfor vælger de fleste at bosætte sig
i for eksempel Holstebro, hvor det er lettere
for ægtefællen at få arbejde,” fortæller Michael Haustorp, der selv som nyuddannet
ingeniør bosatte sig i Holstebro, da han fik
arbejde i Lemvig for 1½ år siden.
Siden har politikerne på Christiansborg talt meget om at tilgodese landdistrikterne, så den negative befolkningsudvikling kan bremses, men mens
Folketingets politikere har talt, har Region
Midt besluttet at nedlægge regionshospitalet i Lemvig og erstatte sygehuset med
et døgnåbent akuthus, hvor personalet

kan behandle mindre skader og lettere tilstande. En beslutning, som betyder både
serviceforringelser for befolkningen og
tab af arbejdspladser i Lemvig Kommune!
Michael Haustorp understreger, at
kampen også opleves som temmelig
ulige, når kommuner, som har befolkningstilvækst, sætter alle sejl til for at øge
denne vækst.
”Jeg ved ikke, om det indgår i Århus’
borgmester, Nicolai Wammens, overvejelser, hvorfra de 70.000 borgere skal
komme, som han satser på, Århus Kommune skal vokse med frem til 2030; men
de skal jo komme ét eller andet sted fra,”
konstaterer Michael Haustorp, som gerne
havde været denne konkurrence foruden:
”Vi har to store vækstcentre i Danmark: hovedstaden og det østjyske bybånd. De vokser helt af sig selv. Så der er
absolut ingen grund til at tage initiativer,
som fremmer udviklingen dér. I stedet
skal initiativerne sikre, at resten af Danmark ikke konstant oplever tilbagegang.”
Udviklingschef Anders Holm
supplerer:

”

I Lemvig Kommune har vi nogle af
landets bedste folkeskoler og et af
landets bedste gymnasier. Det er den
historie, vi skal fortælle.
Anders Holm, udviklingschef,
Lemvig Kommune.

”En rapport fra SBI viser, at der
faktisk er flere, der bosætter sig i landdistrikterne, end som flytter derfra. Det
tyder altså på, at folk faktisk gerne vil bo
uden for de store byer. Samme rapport
viser også, at hver 4. tilflytter efter ganske få år opgiver livet på landet. Årsagen
er det manglende serviceniveau i form
af langt til skoler, institutioner, læger og
tandlæger; dårlige offentlige transporttilbud og sidst men ikke mindst, at de
har oplevet, at det var svært at falde til i
landsbysamfundet.”
Hér kan planloven bruges:
”Planloven giver os allerede de muligheder, vi har brug for, når vi ønsker
at styre, hvor udviklingen skal ske i
kommunen. Vi planlægger allerede nye
udstykninger dér, hvor det er muligt at
>
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Udviklingspotentiale i tilflyttere til yderområder
Hvert år vælger tusindvis af danskere at flytte til
landets yderområder. Mange af tilflytterne er børnefamilier og ældre par, der kommer fra en storby.
De ønsker trygge og overskuelige rammer med
naturen i baghaven, og de fleste tilflyttere er glade
for deres bosætningsvalg. Men omkring en femtedel har planer om at flytte igen, og de begrunder
det med mangelfuld service og dårlig integration i
bosætningsområdet.
Det fremgår af en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet,
hvor projektleder og seniorforsker Helle Nørgaard
sammen med en gruppe forskere har kortlagt årsagerne til både til- og fraflytninger og

undersøgt, hvad kommunerne gør for at tiltrække
og fastholde nye borgere.
Undersøgelsen viser, at tilflytterne oplever, at børnepasnings- og skoletilbud er utilstrækkelige, den
kollektive trafik er mangelfuld, og mange synes,
der er for langt til læge- og hospitalshjælp. Samtidig står det heller ikke for godt til med jobmulighederne, og en del af tilflytterne synes, at det er
svært for dem at blive en del af lokalsamfundet.
Læs mere om ’Tilflyttere til yderområder:
forandring, integration og strategier’ her:
http://www.sbi.dk/boligforhold/boliger/
tilflyttere-til-yderomrader

>
udnytte de rekreative muligheder i naturen,” siger Kirsten Eldon. Samtidig kan
planlægningen bruges til at styrke de
lokalsamfund, hvor der allerede er nem
adgang til skoler og institutioner.
”I decemberudgaven 2010 af Teknik
& Miljø foreslår landskabsplanlægger
Christian Achermann, at der indføres en
skrotningsordning for boliger: fjern to
nedslidte og forældede boliger og byg
i stedet én ny dér, hvor du har lyst til at
bo. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, fordi vi har mange nedslidte boliger
i landområderne, som ligger et sted,
hvor ingen vil bo - for eksempel klos
op ad en trafikeret vej. Samtidig er der
mange, der gerne vil have mulighed for
at bygge nyt i det åbne land; men de er
begrænset af, at nybyggeri i landzonen
altid skal foregå på eksisterende sokkel. I
mange yderområder er det en del af kulturen, at man bor i ensomt beliggende
huse på landet, og dette vil langsomt forsvinde, hvis ikke reglerne lempes yderlige. Desuden bliver der endnu længere
mellem husene på landet, hvilket ikke
virker befordrende for bosætningsproblematikken, ” siger Kirsten Eldon.
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Når det gælder salget af nyudstykkede parcelhusgrunde, er det dog hverken
havudsigt eller fredelige omgivelser, der
tiltrækker nybyggerne. I stedet er det udsigten til en lav husleje, som for eksempel sætter gang i grundsalget i byer som
Nr. Nissum.

”

”I andre lande kan man finde ud af
at udnytte de lokale særpræg til at
udvikle landområderne. Her i Vestjylland fylder turismen meget, og det
ville være helt naturligt at placere for
eksempel turismeuddannelserne hér.
Michael Haustorp, planlægger,
Lemvig Kommune

Støt ildsjælene
Bordet rundt er der enighed om, at
det såmænd er helt i orden, at Lemvig
Kommune ikke skal vokse med mange
tusinde indbyggere de kommende årtier.
Ambitionen er at stoppe tilbagegangen i
indbyggertallet.

”Det vigtigste er, at de, der bor her,
har det godt!” siger Kirsten Eldon. Statistikkerne for befolkningsudviklingen i
Lemvig Kommune viser, at mens indbyggertallet enten stagnerer eller falder i de
fleste af kommunens byer, så er der trefire byområder, som skiller sig ud:
”I Bæksmarkbro, Bøvlingbjerg og
Lemvig er befolkningstallet stigende. Antallet af etablerede indbyggere i Nr. Nissum stiger også. Ganske vist siger tallene noget andet; men det dækker over,
at de studerende på seminariet i dag er
ældre end tidligere. Der er derfor ikke så
mange af de studerende, der bor i Nr.
Nissum,” fortæller Michael Haustorp.
Fællesnævneren for de byer, der kan
mønstre voksende indbyggertal, er engagerede borgere, som aktivt tager del i
udviklingen af tilbud i deres egen by.
”Vi skal blive meget bedre til at fortælle omverdenen om alle de ting, der
sker i lokalsamfundene. SBI-rapporten
viser jo, at det er fællesskaberne, der
fastholder tilflytterne. I Lemvig Kommune har vi desuden nogle af landets
bedste folkeskoler og et af landets bed-
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ste gymnasier. Det er den historie, vi skal
fortælle,” siger Anders Holm.

Hvilke initiativer skal tages?
De store tiltag, som for alvor skal stoppe
skævvridningen af landet, skal dog stadig komme fra Folketinget.
”Det kan godt være, at det kan være
svært at forstå for en nordsjællænder,
som holder i en pendlerkø i fem kvarter
hver morgen og aften, at det er vigtigt
med en motorvej mellem Holstebro og
Herning; men infrastrukturen har stor
betydning for, hvor væksten sker. Udbygningen af den kollektive trafik skal
også op i et helt andet omdrejningsniveau end i dag. Hvis du gerne vil til for
eksempel Holstebro fra Lemvig med bus,
så skal du indstille dig på, at den sidste
bus kører klokken 18,” siger Kirsten Eldon. Michael Haustorp supplerer:
”Vi skal ændre, at Danmark er et lille
bitte land med meget store afstand. Når
der stik mod alle odds stadig er folk, der
bor her, så skyldes det, at de faktisk kan
lide at være her, og at der er rigtig meget
at blive her for; men hvis arbejdsplad-

serne, uddannelsesinstitutionerne og de
kulturelle tilbud forsvinder, kan vi ikke
blive her. I andre lande kan man finde
ud af at udnytte de lokale særpræg til at
udvikle landområderne. Her i Vestjylland
fylder turismen meget, og det ville være
helt naturligt at placere for eksempel
turismeuddannelserne hér.”

Vis os tillid
Som nævnt er der ikke stor modstand i
Lemvig mod en differentieret planlovgivning. Til gengæld er der stor undren
over, på hvilke områder differentieringen skal gælde. Med hensyn til mere
liberale forhold for detailsalget har man
i Lemvig svært ved at se fordelene, når
ændringerne også kommer de store
forretninger i Holstebro, som i forvejen
tiltrækker mange kunder fra Lemvigs
opland, til gode. Administrationen af
kystlandskabet bliver heller ikke omfattet
af differentieringen.
”Vi er ganske gode til at administrere
kystlandskabet på en fagligt forsvarlig måde, og vil regeringen udvikling i
yderområderne, så er det langt større

lempelser under lokalt ansvar, der skal
til, hvilket efter vores mening udmærket
kan ske under behørig hensyntagen til
væsentlig natur og værdifulde landskaber,” mener Kirsten Eldon. For eksempel
har Skov og Naturstyrelsen stoppet et
projekt i Fjaltring, hvor borgerne ønskede at omdanne et nedlagt og forfaldent
dambrug til et aktivitets- og oplevelsessted. Afslaget er begrundet med beliggenheden i klitfredningszonen; men står
i skærende kontrast til, hvad der gives
tilladelse til langs strandene på Amager
og mellem Køge og København.
Bedre bredbåndsdækning samt 100%
dækning på mobil-sendenettet er andre
tiltag, som også kunne fremme udviklingen i Vestjylland, konstateres det fra Lemvig. Sidst men ikke mindst burde Folketinget gøre noget radikalt ved fordelingen
af bevillinger til teatre, museer etc.
”Vi har gode museer - blandt andet
et museum for religiøs kunst her i Lemvig - og et rigt kulturliv - for eksempel
Tuukkaq-teatret i Fjaltring; men de får
ikke penge til driften fra de statslige
bevillinger. Alt herude overlever i kraft af
ildsjælene,” konstaterer Kirsten Eldon.
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