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• Hvad er idéen?
• Hvad er sket til nu?
• Hvordan er det sket?

Bente Mouritzen, Hjørring Kommune

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fortæl kort indledende – efter behov – om baggrunden:Nedrivningsstrategi før puljerneSkrumpelevVejkantsbyerPLUS 15



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvor er vi?



Hvad vil Løkkensvej-projektet?
• Løse to problemer i samme projekt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det ene er dårlige huse ud til en befærdet vejUattraktiv landsby => Forfald



Hvad vil Løkkensvej-projektet?
• Løse to problemer i samme projekt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det andet er en natur, der har for lidt plads, ikke er sammenhængende og består af for få arterUsammenhængende natur, monokultur =>dårlig artsspredning og biodiversitet



Oplægsholder
Præsentationsnoter
”To fluer med et smæk” -> mere natur og bedre landsbyer = mere kvalitet og attraktivitet = opmærksomheden vendt væk fra LøkkensvejNaturen – den udyrkede natur - er generelt trængt – for lidt sammenhængende til at arterne kan spredes og blandes, og for få arter i det hele tagetÅdalene langs Løkkensvej – i dem er der mulighed for at skabe rigere natur og skabe sammenhæng, både for naturen selv og for borgerne – stier!Hovedgrebet er at udbygge ådalene og lade naturen i dem binde landsbyerne sammen.



Opgaven

På Løkkensvej handler det om
• færre bygninger – mindre by
• mere og bedre natur
• mere kvalitet i landsbyerne
• øget attraktivitet
• øget fremkommelighed
•
•



Visionsplanen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Processen kort – fra start!Borgermøder - store og småInspirationstur-busturBorgermøder igen – VisionsplanLøbende kontakt med borger- og andre foreninger



Rubjerg/Gølstrup 2050??

Reducere antallet af huse

Anvende tomter til ”vild 
med vilje”-haver mm.

Øge naturværdien i ådalen

Ændre vejprofilet

Ny, landsbynær udstykning 
på kanten af ådalen



Forsøg, der skal afprøves

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nedriving/opkøb – natur og adgang til mere natur



Forsøg, der skal afprøves

år 5 år 20år 10

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nedrive, flytte byggefelter, sammenlægge grundeAfventer Planlovsændring – udpege omdannelseslandsby



Forsøg, der skal afprøves

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det store perspektiv – bedre natur, Sammenhængende natur (græsningslaug i ådalene, flere overdrev, huse danner zone ml. mark og ådal …..)



Forsøg, der er sat i gang

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forsøg – sat i gang eller under planlægningOpkøb til nedrivningBjeskurtehave efter nedrivning”Den store natur” – Hundelev ÅdalDen Lille Natur – GrønnebækVejdirektoratet



Forsøg, der er sat i gang



Og hvordan her processen 
så været hidtil?

Udfordringer?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udfordringer:Bjesk-fortællingen



Og hvordan her processen 
så været hidtil?

Opture?
Lettere end forventet?





En mulig fremtid?

• Ådalen er en sammenhængende afgræsset natureng



En mulig fremtid?

• Ådalen er en sammenhængende afgræsset natureng
• Vejkants-landsbyen er blevet til en åkants-landsby



En mulig fremtid?

• Ådalen er en sammenhængende afgræsset natureng
• Vejkants-landsbyen er blevet til en dalkants-landsby
• Landboskabet er tæt forbundet til naboer, natur og marker



En mulig fremtid?

• Ådalen er en sammenhængende afgræsset natureng
• Vejkants-landsbyen er blevet til en dalkants-landsby
• Landboskabet er tæt forbundet til naboer, natur og marker
• Løkkensvej er en fremkommelig landevej med smukke udsigter


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Rubjerg/Gølstrup 2050??
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20

