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Strategisk tilpasning 
LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE 



Udfordringsbilledet 

 

Serviceplan Mors 2020 

/  Faldende befolkningstal 

/  Befolkningssammensætning 
ændrer sig markant 

 

Resultat 

/  Udviklingsdagsorden 

/  Effektiviseringsdagsorden 



/  Potentiale inden for fire kategorier 
- bosætning, erhverv, turisme og
detailhandel

/  Men landskabet og naturen ikke 
afvejet 

Bymosaik 
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BDET
Byer med et særligt potentiale både i forhold

til bosætning, detailhandel, erhverv og turisme.

BDE
Byer med et særligt potentiale både i forhold

til bosætning, detailhandel og erhverv.

BE
Byer med et særligt potentiale i forhold

til bosætning og erhverv.

BT
Byer med et særligt potentiale i forhold

til bosætning og turisme.

B
Byer med et særligt potentiale i forhold

til bosætning.

E
Byer med et særligt potentiale i forhold

til erhverv.

T
Byer med et særligt potentiale i forhold

til turisme.

L
Byer med landsbyens gængse potentiale
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Landsbyen de 7 Sogne 

 

/  Et samarbejde mellem fire 
borgerforeninger, der dækker et 
område med syv mindre 
landsbyer 

/  En netværkslandsby i området, 
som gennem fordeling af 
aktiviteter og faciliteter og 
gensidig støtte arbejder for at 
fastholde liv og udvikling i 
området. 



Netværkstilgang 

/  En ny måde at tænke landsbyer på – at dele funktioner og fokusere aktiviteter 



Helhedsplan 

3 temaer: 

/  Fysiske potentialer 

/  Ildsjælene 

/  Bæredygtige projekter 

/  Prioritering og skalering  
af mødesteder SOLRUTEN OG KYSTSTIEN FORBINDER FYRTÅRNE

KARBY KUBER

LOKALE MØDESTEDER

FÆLLES MØDESTEDER - ‘FYRTÅRNE’

MARKEDSPLADSEN
BEVÆGELSESLANDSKABET
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FÆRGESTEDET / NEES

AGERØ FUGLERESERVAT

THISSING HUSE HAVN

31



Tilgangen 
Strategisk tilpasning 



Udfordringer 

Et godt 
sted at 

leve 

Demografiske	  
ændringer 

Nedslidte	  og	  
forladte	  
bygninger	  

Manglende	  
e7erspørgsel	  

Nega:ve	  
frem:ds-‐
udsigter	  



Strategisk tilpasning 

Et godt 
sted at 

leve 

Stedbundne 
potentialer 

Klynge-
samarbejde 

Identitet og 
mødesteder 

Omdannelse 
og nedrivning 



Tilgang 

/  Det er nødvendigt, at nogle 
landsbyer begrænses, så andre 
har mulighed for at vokse.  

/  Nye løsninger på det tab af 
ressourcer, der opleves 

/  Prioritering af mødesteder, styrke 
landsbyernes identiteter og det 
fysiske miljø. 



Et dobbelt syn på forandring 

Det konkrete aftryk, som indsatsen sætter på byen.  
Den forandring, som borgerne kan se.

Borgernes forhold til den fysiske forandring  
Modningsproces, som enhver fysisk forandring afstedkommer.  
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Værktøjer til strategisk tilpasning 



Temaer 

Processen identificerede fem temaer 
til strategisk tilpasning: 

/ Landsbyernes købmænd 

/ Landsbyernes mødesteder 

/ Almene ældreboliger 

/ Landskab i stedet for boliger 

/ Planlægning og infrastruktur 



istandsættelse 

7 projektidéer 

/  Ikke finansierede, men der 
indledes dialog 

3 typer projekter 

2 omdannelsesprojekter  

/  Støttes med områdefornyelse 

7 tilpasningsprojekter 

/  Opkøb, nedrivning eller 



Omdannelsesprojekter 

 

Eksempel: Tæbring Bypark 

 

/  Flere boliger samt den tidligere 
købmandsbutik i Tæbring er 
nedrevet i efteråret 2015. 
 

/  Borgerne i Tæbring ønsker sig et 
udendørs samlingssted for alle 
byens borgere 
 

/  Få landskabet ind i byen og 
forbedre adgangen fra landsbyen 



Tilpasningsprojekter 

 

Eksempel: Redsted Sognegård 

 

/  Tidligere skole, der rummer 
forsamlingssal, gymnastiksal og 
børnehave 
 

/  Bygningen fungerer ikke som byens 
daglige mødested, men 
forsamlingssalen bruges og lejes 
ud til større selskaber. 
 

/  Tre scenarier for tilpasning – og i 
alle scenarier en ny vurdering af 
den fortsatte bæredygtige drift. 



Tilpasningsprojekter 

Eksempel: Landskab i Tæbring 

/  Kendetegnende for landsbyerne i 
TORF, at de ligger i et åbent 
landbrugslandskab.  

/  Der udpeges naturzoner i landsbyerne, 
der skal markere mulige nye 
landskabstræk.  

/  Hvis der kommer en privat 
henvendelse eller  anledning, skal det 
prioriteres at opkøbe og nedrive 
bygninger i disse zoner. 



Projektidéer 

Arealer til byudvikling i landsbyerne 

/  Arealer til byudvikling i 
landsbyerne kræver nu 
vedligeholdelse af kommunen. 

Drift af grønne områder 

/  Der arbejdes med forskellige 
løsningsmodeller for service-
niveaet for driften af landsbyernes 
offentlige grønne områder. 

Infrastruktur 

/  Færgeoverfarten ved Næssund 
blev nedlagt i 2014, og signalerer 
tab af værdi og identitet. 
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