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Forord
Dette arbejdsnotat er udarbejdet i forbindelse med Regionplanudvalgets delbetænkning om
planlægning i kystnærhedszonen og de kystnære havområder.
Formålet er her gennem casestudier at illustrere den historiske udvikling i tre forskellige
kystområder. Udviklingen skitseres med henblik på at belyse, hvilke forhold der har været særligt
betydende for udviklingen i de tre områder gennem tiden. Der fokuseres i casestudiet på
sammenhængen mellem planlægning og den historiske udvikling i de tre områder.
Arbejdsnotatet indledes med resume og konklusioner, efterfulgt af en kort indledning. I hvert af de
følgende tre kapitler gennemgås landskabsforhold, historie og planlægning i hver case. De tre
kapitler indledes med en opsummering af hovedpunkterne og afsluttes med fire historiske kort.
Kortene tjener til at anskueliggøre udviklingen i de tre caseområder, fra 1870 til 1994.
Til grund for arbejdsnotatet ligger et litteraturstudium. Afsnittene om planlægning er baseret på
kommuneplanerne for de tre kommuner, suppleret med regionplaner og lokalplaner. Afsnittene om
historie og landskab er baseret på forskellige historiske kilder, Trap Danmark, leksika samt enkelte
artikler.
I arbejdsnotatet forstås kystområder og kystnærhedszone ud fra de definitioner, der er givet i
delbetænkning om planlægning i kystnærhedszonen og de kystnære havområder, fra 2003.
Kystområder defineres som ”Det ca. 3 km brede bælte fra kysterne ind i landet, der både omfatter
landzonerne, sommerhusområderne og byzonerne…Det vil sige en betegnelse der omfatter alle
arealerne i det ca. 3 km brede bælte fra kysterne og ind i landet.”
Kystnærhedszonen defineres som ”Et ca. 3 km bredt bælte fra kysterne ind i landet, der omfatter
landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne.”
Arbejdsnotatet er udarbejdet af stud.techn.soc Ann Berit Jørgensen i forbindelse med et
praktikforløb i foråret 2003 i Landsplanafdelingens 4. kontor.
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Resume og konklusioner
I Danmark er der ca. 7.300 km kyststrækning. Den lange kyststrækning har spillet en stor rolle for
bosætning og erhvervsudvikling. Der er derfor mange forskellige interesser knyttet til
kystområderne. Erhvervsmæssigt har kysterne bl.a. betydning for fiskeri, havbrug og turisme.
Kysterne har også en mangfoldig natur, som i dag er genstand for naturpleje og –beskyttelse samt
rekreative interesser, og de mange kystbyer og sommerhusområder vidner om den betydning,
kysterne har for vores bosætning. De mange interesser og den store aktivitet i vores kystnære
områder indgår i den fysiske planlægning.
Til illustration af udviklingen i kystområderne i relation til historie og planlægning er der i dette
arbejdsnotat fokuseret på tre forskellige cases; hhv. et byområde, et havneområde og et
sommerhusområde. De tre cases er alle beliggende i kystområderne, og de viser samspillet mellem
de naturgivne forhold og udviklingen af erhverv.
Ebeltoft er anlagt ved en naturlig havn i en vig, hvor der har været gode forhold for handel og
fiskeri. Siden har sommerhusbyggeri og turisme fået stor betydning pga. egnens natur og byens
købstadspræg. Planlægning har været med til at sikre byens udvikling. Den fysiske planlægning
sætter rammerne for byens udvikling gennem regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner. De
forskellige ønsker for byens udvikling, som kommune og amt fremlægger, er med til at øge
kvaliteten og udnyttelsesgraden i den eksisterende by.
For Henne Strand har naturen været af afgørende betydning, idet etableringen af sommerbyen er
påbegyndt med badeturisme for øje. Området har på dette grundlag udviklet sig til en ferieby
baseret på sommerhusturisme, med feriehotel, campingplads, forretningsliv og helårsbeboelse.
Den generelle velstandsstigning i befolkningen i 1960’erne medførte en acceleration i byggeriet,
hvorfor der op gennem perioden har været et stigende pres på arealet i kystområderne. I dag, hvor
sommerhusområdet er så godt som fuldt udbygget, arbejder grundejerforening og kommune på at
styrke kvaliteten i området. Et stop for arealudlæg til sommerhusområder i kystnærhedszonen i
1977 har medvirket til, at dele af kysten i dag er friholdt for bebyggelse til gavn for lokale og
turister. Et eksempelprojekt udsprunget af landsplanredegørelse 1992, ”Danmark på vej mod år
2018”, har medvirket til, at kommunen nu planlægger mere helhedsorienteret med fokus på kvalitet
i området. Grundejerforeningen samarbejder med kommunen om at skabe fokus på naturpleje og få
kvalitet i bebyggelsen.
Hundesteds udvikling er ikke så meget baseret på landskabsforhold, men på de gode forudsætninger
for fiskeri, som naturen har skabt på dette sted. Det er også fiskeriet, der har været drivkraften bag
havnens udvikling til den industrihavn, der findes i dag. Med etableringen af industrihavnen og en
videreudvikling af denne er der skabt muligheder for vækst i området. De gamle fiskerlejer og
naturen ved nordkysten har betydet meget for turisme og sommerhusbyggeri.
Via planlægning sigtes der på at styrke erhvervslivet og især udviklingen af havnen. I de seneste 10
– 15 år viser kommune- og lokalplaner, at der er gjort en indsats for at planlægge helhedsorienteret,
bl.a. gennem temaplaner, og ved at skabe attraktive boligområder for at tiltrække den nødvendige
arbejdskraft.
Ses planlægningen i et større perspektiv, er de tre cases eksempler på samspillet mellem udvikling
og planlægning. De tre cases er også eksempler på, at arealer, der inddrages til bebyggelse, ikke
senere føres tilbage til den oprindelige tilstand. For et lille land som Danmark er det med til at
understrege vigtigheden af en langsigtet, helhedsorienteret planlægning, der tager højde for
landskabet og tilføjer kvalitet i eksisterende bebyggelser. Samtidig illustrerer casene også, at
behovet for planlægning genereres af nye behov og tilvækst i befolkningen.
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3 cases om udvikling i kystområderne i Danmark
Den danske kyststrækning er på ca. 7.300 km. Byggeri og tekniske anlæg optager i dag ca. ⅓1 af
kysterne og ca. 40 %2 af den danske befolkning bor i kystområderne. Kystområderne er gennem
tiden anvendt til en lang række aktiviteter fra bosætning og erhverv til rekreation og
naturbeskyttelse. Med så mange interesser relateret til kystområderne har det været nærliggende at
anvende planlægningsredskabet til at regulere udviklingen. I de senere år er integreret
kystzoneforvaltning diskuteret som et muligt redskab til at forbedre forvaltningen i kystområderne.
I arbejdsnotatet er ønsket at illustrere udviklingen i kystområderne og samspillet med den fysiske
planlægning. Der er i valget af cases lagt vægt på at områderne er forskellige både geografisk og
typemæssigt. Der er således valgt et sommerhusområde, et byområde og et havneområde. De tre
cases er :
•
•
•

sommerhusområdet Henne Strand,
Ebeltoft by og
Hundested havn.

Figur 1: På kortet ses fra Henne Strand, Ebeltoft og Hundested afmærket.

1

Kilde: Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen (1995): ”Vejledning om planlægning i kystområderne”.
Kilde: Danmarks Statistik og Landsplanafdelingen. Tallet bygger på befolkningsdata fra Danmarks Statistik pr. 1.
januar 2002 og GIS-beregninger i Landsplanafdelingen.
2
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Case 1: Byen Ebeltoft
Ebeltoft by hører under Ebeltoft kommune, Århus amt. Kommunens areal er på ca. 272 km², og der
bor ca. 14.750 mennesker i kommunen, heraf ca. 5.700 i Ebeltoft by.
Placeringen af byen i vigen, i læ for Kattegats vinde, har fra gammel tid gjort Ebeltoft til et ideelt
sted at proviantere for de sejlende. Derfor har handel været af stor betydning for byens udvikling
gennem tiden, og både etablering af jernbane og færgefart har støttet op herom. Havn og jernbane
har også haft betydning for udnyttelsen af landskabet, idet de to elementer har præget udbygningen
af Ebeltoft i en nord - syd gående retning, langs med kysten.
Siden 1920’erne har turisme og sommerhusbebyggelse spillet en væsentlig rolle for byens
udvikling. De i dag ca. 8260 sommer- og feriehuse i området udgør, sammen med byens gamle
købstadspræg, en magnet for turister.
Den kommunale planlægning har sigtet på at styrke handel, serviceerhverv og turisme samt skabe
boliger for byens borgere, bl.a. ved at overføre bynære sommerhusområder til byzone. Den amtslige
planlægning har derimod sigtet på at nedtone og sprede turismen til hele kommunen samt at
fastholde sommerhusområderne til sommerbeboelse. Planlægningen for byen har således været
konfliktfyldt gennem de senere år.

Figur 2: Flyfoto, 2002. Fotoet viser et udsnit af Ebeltoft by. I centrum af billedet ses den gamle bykerne med
Nørregade, Søndergade og Adelgade. Til venstre havnen med marinaen i syd og hotel på det tidligere jernbaneareal i
nord. Mod højre ses udbygningerne fra 1970’erne.
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Landskab
Byen Ebeltoft ligger ud til Ebeltoft Vig på Ebeltoft-halvøen, øst for Århus. Halvøen skyder sig ud i
Kattegat fra Djursland.
Landskabet er formet under sidste istid, hvor istunger skabte vigene og skubbede materialet op i
bueformede randmoræner. Dødis har efter isens tilbagetrækning formet lavningerne. De mange dale
og kløfter skyldes i et vist omfang vanderosion efter istiden. Israndskysterne er formet af havets
tidligere nedbrydning og de aflejringer, der er kommet efter den landhævning, der siden stenalderen
har fundet sted. Kysterne er kendetegnet ved sandstrande af høj kvalitet.
Den sydlige del af Ebeltoft-halvøen, Ahl Hage og Ebeltoft Vig, er tidligere havbund. De gamle
klinter er i dag tilgroede. Nedenfor den tidligere kystlinie findes flade sletter opbygget over store
strandvoldssystemer.
Mols bjerge, der strækker sig om Ebeltoft Vig og store dele af Djursland, er et af landets mest
kuperede og varierede landskaber. Det bakkede terræn indeholder stor variation i naturtyper. Her er
heder, skove, moser, græsningsarealer og strandenge.
Området er overvejende landbrugsjord, men med landbrugets tilbagegang i området er store arealer
overgået til græsning eller tilplantet med nåletræer. Skovene består hovedsageligt af plantager af
nåletræer, plantet inden for de seneste 100 år. Ahl plantage, Tolløkke og Egedal er de skovområder,
der er tættest beliggende på Ebeltoft by. Tolløkke er løvskov og samtidig byens gamle lystskov.
Bakkerne øst for Ebeltoft by er tidligere hede, der er ved at vokse til med spredte træer og buske af
fyr, røn og birk. Græsser har stort set afløst lyngbuske, der dog stadig ses her og der.
Strandengene og de lavvandede vige er vigtige raste- og yngleområder for andefugle, hvorfor de i
stort omfang er fredet.
Byens historie
Byen er oprindelig anlagt i den sydøstlige del af Ebeltoft Vig, hvor der har været naturlige anlæg for
en havn. Siden er den vokset mod nord, idet vejene fra Århus, Dråby og Mols blev samlet lige nord
for Ebeltoft. Ebeltofts placering ved kysten afspejler, at fiskeri og handel har været et vigtigt
grundlag for bydannelsen. Den vestvendte placering har medført, at skibe har lagt til for at
proviantere under hårdt vejr, hvilket har været gavnligt for byens udvikling.
Byen fik købstadsrettigheder første gang i 1301. Siden da er byudviklingen baseret på handel, søfart
og håndværk. Byen fik sit første rådhus i 1576, og kirken er dateret tilbage til 1200-tallet.
I 1820’erne blev der bygget en ny havn som en dæmning ud fra kysten med en lukket havn for
enden. Kirkegården blev flyttet til dens nuværende beliggenhed, og der blev etableret en ny vej nord
om kirken. Også den stejle indkørsel til byen ad Nørrebakke blev jævnet noget ud. I denne periode
blev mange huse bygget på de tomme grunde i bykernen.
I 1850’erne og frem blev de første industrivirksomheder grundlagt i byen. Farvergårdens ny og
moderne farverianlæg blev etableret i 1851, og S.B. Lundbergs Maltfabrik blev bygget i 1861.
Dampskibsforbindelsen til Ebeltoft blev åbnet i 1866. Ruten var Vejle – Ebeltoft – København og
senere også Horsens. I 1874 åbnedes ruten Århus – Ebeltoft med passagertransport. I 1885 blev den
ny tekniske skole indviet. På kortet fra 1875 ses bl.a. den gamle bykerne, havnen og sporanlægget.
Ved starten af det 20. århundrede var byen stadigvæk præget af lav bebyggelse og nærhed til
vandet, idet havneområdet endnu ikke var fyldt op og bebygget.
Jernbanen mellem Trustrup og Ebeltoft blev etableret i 1901, hvilket gav anledning til anlægget af
Jernbanegade. På grund af det sene anlæg fik jernbanen kun begrænset betydning for egnens
udvikling. Banen blev udkonkurreret af lastbiltrafikken og lukkede i 1968.
Jernbanen har dog haft stor betydning for byens udvikling, idet den blev anlagt på lave engarealer
langs kysten og gav anledning til et helt nyt kvarter med bl.a. station og hotel samt etageejendom.
Med jernbanen fulgte også en vej fra havnen til stationen, og i 1901 blev havneområdet udvidet
med en sporbetjent trafikhavn mod nord. I 1903 blev der etableret et andelsslagteri på den nyopførte
del af havnen. På kortet fra 1931 ses havneudvidelsen med jernbanesporene.
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Ved jernbanens lukning blev skinner og bygninger fjernet for at give plads til Nordre Strandvej, et
hotel og et posthus.
Efter 2. Verdenskrig blev bykernen for lille til at rumme de nødvendige udvidelser af byen.
Bygninger som gasværk, vandværk, sygehus, brandstation og lignende blev placeret i randområdet
af den gamle bykerne og var således med til at sprænge de fysiske rammer i byudviklingen. Ny jord
blev inddraget, og der blev bygget mod nord og mod øst, hvilket kan ses på kortet fra 1971.
I 1940’erne blev der anlagt en aflastningsvej langs kysten, og Jernbanegade blev i 1957 forlænget
mod øst, hvorved bykernen blev delt i en sydlig og en nordlig del.
Åbningen af Mols-Linien i 1966 mellem Ebeltoft og Sjællands Odde medførte en udvikling af trafik
og færgefart, som har sat betydelige spor i byen og landskabet, se kort fra 1971. Bemærk på kortet
også de mange sommerhusområder, der er kommet til nord for byen.
I 1970 blev byen udbygget mod øst med rækkehus og parcelhusudstykninger. Øst for byen opførtes
bl.a. også skoler og institutionsbyggeri, mens der syd for byen blev opført boligblokke og store
parcelhuskvarterer.
I nyere tid er bebyggelsen sket i byens periferi, hvor landskabet har haft betydning for byggeriet.
Hoteller ved kysten og uddannelsesinstitutioner og sygehus inde i landet, se kort fra 1985.
Planlægning og perspektiv
Landsplanudvalgets zoneplan fra 1962 udpegede Ebeltoft som by - og industriudviklingsområde.
Den øvrige del af Ebeltoft-halvøen, Mols og Helgenæs udpegedes som interesseområde for
sommerhusbebyggelse og fredning. I 1970 blev der vedtaget en bevaringsplan for Ebeltoft, der
søgte at sikre middelalderbyens bygninger og præg. I 1997 var en bevarende lokalplan for bymidten
undervejs.
Ebeltoft er, som kommunens største by, kommunecenter og fastholdes som sådan. Fra 1973 til 1982
blev der bygget 580 nye boliger i Ebeltoft, og frem til 1992 blev der givet mulighed for en
yderligere tilvækst på 425 boliger. Frem til 2009 har kommunen fastlagt en ramme på 546 nye
boliger i Ebeltoft.
Pga. presset på nye boliger besluttede kommunen at øge boligantallet ved nybyggeri, således skulle
der fra 1984 opføres mindst 15 boliger pr. ha eller 1200 boliger pr. km², afhængigt af boligtypen.
Også en fortætning i de eksisterende parcelhusområder ønskedes, med grundstørrelser ned til 350
m².
Der har i kommunen siden 1980’erne været en målsætning om, at der altid skal være en passende
mængde byggemodnede grunde i bl.a. Ebeltoft. Der opfordres til, at boligtyperne blandes ved
nybyggeri. Fx åben - lav, gård-, række-, kæde-, klynge- og dobbelthuse, ungdomsboliger, kollektive
boliger og beskyttede boliger samt en blanding af ejer- og lejerboliger.
Byen, der ligger ud til vandet, er på de øvrige sider omkranset af landbrugsområder og sommerhusområder, hvilket medfører at udvidelse af byzonen ikke er så lige til. Kommunen søger at overføre
sommerhusområder til byzone for at skaffe mere rum til helårsboliger3. Blandt andet blev nogle
sommerhuse i udkanten af Ebeltoft bymidte i 1997 overført til byzone. De resterende sommerhuse i
disse områder blev foreslået ændret til helårsbeboelse, med en hastighed på 12-15 huse om året.
Sommerhusområdet Skudehavnen og en del af sommerhusområdet Bækholmen blev i 1997
foreslået omdannet til helårsbeboelse, hvilket der gives mulighed for i regionplan 2001.
Kommunen beskrev i 1997, hvordan Ebeltoft by tænkes udvidet i tiden fremover:
”…vil byrådet pege på, at fremtidens boliger i Ebeltoft skal kunne finde en placering langs Ebeltoft
Vig, i form af konvertering af dele af sommerhusområderne til helårsanvendelse. Ebeltoft byråd
3

Kilde: Ebeltoft Kommuneplan 1984 – 92, bd. 1, s. 11, samt Ebeltoft Kommuneplan 1997, s. 18, 44.
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mener, at en sådan udvikling ville være den landskabeligt bedste, frem for at inddrage stadig større
uudnyttede arealer i det åbne land, som i Ebeltofts tilfælde altid vil være inden for
kystnærhedszonen. Fremtidige kommuneplanrevisioner vil nærme sig dette fremtidsperspektiv
yderligere.”
Citat: Ebeltoft Kommuneplan 1997, s. 18.
Dette var en udvikling, som skabte uenighed blandt sommerhusejere, og som amtet som
udgangspunkt ikke kunne støtte. Helårsbosætning i sommerhusområderne er med til at ændre disse,
idet det giver et øget pres på områderne, og fordi helårsbeboelse skaber andre behov end
fritidsbeboelse.
Kommunen udtrykte i kommuneplanen for 1997 uenighed med amtet. Dels omkring turisme, som
kommunen ønskede styrket, og amtet så nedtonet og spredt ud, dels mht. ændring af sommerhusområder til byzone, hvilket kommunen så som en udviklingsmulighed, og amtet gerne ville
fastholde til sommerboliger. Ifølge § 5 b, stk. 1, nr. 3 i Lov om planlægning er det ikke længere
muligt at overføre sommerhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone.
Kommunen ændrede i 1980’erne og 1990’erne udlagte erhvervsområder og dele af
erhvervsområder til henholdsvis center- og boligformål. Kommunen styrkede hermed de bløde
serviceerhverv og skaffede samtidig mere areal til boliger. De fleste erhvervsarealer er enten
konverteret til andre formål eller fuldt udbygget. Kommunen søger at samle de mere
industriprægede erhverv ved færgehavnen syd for byen. I 1984 fremlagdes derfor forslag til en
lokalplan, der omhandlede etablering af fiskerihavn, industriareal og opstilling af 16 vindmøller
vest og nordvest for den eksisterende færgehavn.
Først i 1980’erne godkendtes kommunen som ”generelt egnsudviklingsområde”, hvilket betød, at
der kunne ydes lån til virksomheder og kommuner på fordelagtige vilkår. Dette var med til at sikre
den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.
Det centrale byområde fremstår som blandet erhvervs- og boligområde. Butiksstrukturen er under
omdannelse fra købmænd og håndværkere til souvenir- og postkortboder4. Denne udvikling søger
kommunen at gøre en aktiv indsats for at bremse gennem lokalplanlægning. I 1997 blev der stadig
arbejdet med at undgå en omdannelse af butikkernes vareudbud fra dagligvarer til mere
turistprægede produkter5.
Der er vedtaget to væsentlige lokalplaner for havnefronten. Den ene skal sikre en sammenhæng i
området mellem trafikhavnen og Fregatten Jylland. Den anden skal genskabe en strandeng mellem
hotel Ebeltoft og campingpladsen og giver samtidig hotellet mulighed for at udvide mod nord. Også
den sydlige del af havnefronten, fra trafikhavnen til skudehavnen, skal gennemgå en detaljeret
planlægning, der skal samle området og sikre det intime miljø. Strandvejen er under lup for en
bedre sammenhæng mellem by og havn.
Vejnettet udvikles i takt med, at nye områder udlægges til boliger og erhverv. I midten af 1980’erne
var der planer om at etablere en omfartsvej øst om byen, fra Ebeltoft færgehavn syd om Ebeltoft by.
Projektet blev dog udskudt i flere omgange, og omfartsvejen er endnu ikke en realitet. Pr. 1. januar
2000 flyttede en del af Mols Liniens færgetrafik til Århus Havn. Miljø- og energiministeren har
efterfølgende gjort indsigelse mod vejanlægget, idet de landskabelige hensyn vejer tungt set i lyset
af trafikbelastningen. Både kommune og amt holder dog muligheden åben for at gennemføre
vejprojektet på et senere tidspunkt.6 Der er samtidig planlagt forskellige kommunale vejprojekter,
der dels søger at binde byen bedre sammen, dels skal medvirke til at øge trafiksikkerheden.

4

Kilde: Ebeltoft Kommuneplan 1984 – 92, bd. 1, s. 2 – 3.
Kilde: Ebeltoft Kommuneplan 1997, s. 9 – 10.
6
Kilde: Regionplan 2001 for Århus Amt, s. 152.
5
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Der kom fokus på det grønne element i og omkring byen i 1990’erne, hvilket der ikke var i den
tidligere kommuneplan. Bolignære og bynære skovområder som Bøgehøjen, Skansen og
Sygehusparken skal tages ud af skovdrift, og plejes som parker. Planen er at iværksætte en
undersøgelse af, hvor det er hensigtsmæssigt at plante træer i byen, således at ubebyggede arealer
får et vedvarende grønt præg. Ligeledes skal der plantes vejtræer. Tiltagene for at fremme det
grønne element i byen er med til at skabe mere kvalitet i området og støtter kommunens målsætning
om at være en ”grøn” kommune.
Turismen fremhæves som et element, der har haft stor betydning for byens udvikling. Grundlaget
for turismen blev lagt i 1866 med oprettelsen af et badehusselskab, der skulle trække storbyboere til
på badeferie. I 1903 blev Hotel Vigen etableret, og i 1906 blev Turistforeningen stiftet. Begge dele
som et led i at styrke turismen i området.
I 2002 findes 82647 sommer- og feriehuse i kommunen. Sommerhusområderne er med en enkelt
undtagelse placeret i kystområderne, med havudsigt og nem adgang til de fine badestrande.
Den eksisterende udbygning og de geografiske forhold gør, at der er begrænsede muligheder for
yderligere bebyggelse ved inddragelse af nye arealer. Samtidig betyder ”otiumsreglen”, at flere og
flere sommerhuse benyttes helårs, og tendensen er stigende.8
I havneområdet har fritidshusene i Skudehavnen og Glasmuseet styrket turismen, mens Fregatten
Jylland præger havnebilledet. Ebeltoft by med Fregatten Jylland tiltrækker turister fra hele landet,
men især endagsturister fra Århusområdet og landsdelen i øvrigt.
Udbygningen af faciliteter som marina, lystbådehavn, surfcenter, restauranter mv. er primært sket
på grund af turisterne, men er med kommunens øjne også til gavn for borgerne. Samtidig er det
elementer, der har sat præg på byen.
Det er planen fremover at arbejde for en turistpolitik i kommunen, der varetager borgernes
interesser og tilgodeser turisternes behov og ønsker.
Samspillet mellem planlægning og historie har vist, at der i en by som Ebeltoft er nogle væsentlige
faktorer, der skal tages højde for i planlægningen, og som derfor nøje må afvejes i forhold til
hinanden. Væsentligt er det, at byen danner ramme for boliger, arbejdspladser og turisme.

7
8

I henhold til BBR-registeret.
Kilde: Ebeltoft Kommuneplan 1997, s. 19 og 21.
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Figur 3: Ebeltoft, 1875.
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Figur 4: Ebeltoft, 1931.
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Figur 5: Ebeltoft, 1971.
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Figur 6: Ebeltoft, 1985.
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Case 2: Sommerhusområdet Henne Strand
Henne Strand hører under Blaabjerg Kommune, Ribe amt. Kommunens areal er på ca. 254 km², og
der bor ca. 6.500 mennesker i kommunen.
Stranden og havet har haft stor betydning for udviklingen af Henne Strand, da det fra starten har
været det lokale konsortiums hensigt at tiltrække badegæster. Udstykningerne og byggeriet blev
foretaget uden en samlet plan, hvilket har præget udviklingen i området9. I dag, hvor
sommerhusområdet anses for at være fuldt udbygget, arbejder grundejerforening og kommune på at
få kvalitet ind i området.
Naturen har været af stor betydning for udviklingen her, og er det stadig. Stærke naturbeskyttelsesog bevaringsinteresser har der været siden starten af 1960’erne, hvor Lyngbos Hede nordøst for
Henne Strand blev fredet. Både nord og syd for Henne Strand er der udpeget EFfuglebeskyttelsesområder. Det er i høj grad også for at nyde naturen og havet, at turisterne i dag
kommer til området.
Størstedelen af området var solgt og udstykket, før bestemmelserne for ferie- og fritidsanlæg blev
vedtaget. Planlægning har efterfølgende medvirket til at holde dele af kysten fri for bebyggelse, til
glæde for de mange turister, der nyder naturen og landskabet.
Op gennem 1990’erne er der gennem kommune- og regionplanlægning i stigende grad arbejdet for
at værne naturen og fastholde sommerhusområdet i dets nuværende omfang, ud fra et ønske om at
skabe plads til lokalbefolkningen og det stigende antal turister.

Figur 7: Flyfoto, 2002. På fotoet ses et udsnit af sommerhusområdet Henne Strand. Det er den ældste del af området
med campingpladsen, forretninger langs Strandvejen, og parkeringspladsen i den yderste klitrække.

9

Kilde: ”Henne Strand – også i morgen” udgivet af Grundejerforeningen Henne Strand (1997).
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Landskab
Henne Strand ligger ud til Vesterhavet, mellem Blåvandshuk og Nymindegab, nær ved Henne by.
Området består af en smeltevandsslette fra sidste istid med bakkeøer fra forrige istid. Siden isens
tilbagetrækning er kysten formet af havet. Klitterne er opstået ved vindens erosion og havets
aflejringer af sand. Skovninger i middelalderen og agerbrug har medført hyppige sandfygninger, der
har skabt betydelige indsander og behov for sandflugtsdæmpning.
Kysten er kendetegnet ved brede sandstrande af høj kvalitet, og havklitter der er mellem 20 og 30 m
høje. Den yderste klitrække er hvide klitter. Dernæst kommer de grå klitter, der dækkes af
vegetation som marehalm og hjelme, der danner grobund for andre planter, bl.a. forskellige græsser.
Længere inde findes pletter med tættere bevoksning som havtorn og klitrose og i fugtige områder
også pil, pors og siv.
Lidt nordøst for Henne Strand ligger landets højeste klit, Blaabjerg, med toppen 64 m over havet.
Klitten består af aflejret flyvesand på en bakkeø. Sandflugten præger landskabet op til 5-6 km inde i
landet. Både Blaabjerg og Kærgård klitplantager er etableret som værn mod sandflugten.
Plantagerne består hovedsageligt af bjergfyr, hvidgran og eg. I plantagerne findes rådyr og
kronhjorte, og der er et varieret fugleliv.
Sydøst for Henne Strand ligger Filsø, som før afvandingen, der påbegyndtes i 1848, var en af
Danmarks største søer. Den drænede jord er frugtbar og anvendes til bl.a. kornproduktion. Filsø
blev sidst afvandet i 1930’erne. Herefter blev resten af søen fredet og ligeledes området nord for
den gamle sø. I starten af 1990’erne påbegyndtes en langsom hævning af vandstanden i Filsø.
Også Henne Mølleå, der ligger umiddelbart syd for Henne Strand, er reguleret efter 1850’erne.
Forløbet ses tydeligt på de historiske kort i slutningen af kapitlet.
Kunstmaleren Chresten Lyngbo opkøbte fra 1920’erne knap 500 tdr. land hede mellem Henne
strandklitter og Blåbjerg plantage. I 1965 solgte han heden til staten, på betingelse af at området
blev fredet af hensyn til dyr og planter. Området ses bedst på kortet fra 1990, umiddelbart sydvest
for Blåbjerg plantage, hvor det mod vest og syd afgrænses af sommerhuse i Henne Strand.
Ved Ringkøbing fjord og ned til Lyngbos Hede samt i et område i og omkring Filsø er der udpeget
både Ramsarområder og EF-fuglebeskyttelsesområder. Danmark tilsluttede sig Ramsar-aftalen i
1977, og fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft i 1979, hvorefter områderne er udpeget.
Sommerhusområdets historie
Det hede og klitområde, hvor Henne Strand er beliggende, tilhørte førhen herregården Hennegård.
En del af jorden blev i begyndelsen af 1900-tallet solgt fra, og en københavnsk kaffegrosserer
opkøbte ved den lejlighed jord i de yderste klitrækker. Her opførtes i 1917 det første hus ved Henne
Strand.
Ud til huset førte kun et hjulspor, indtil vejen i 1929 blev forbedret med en grusbelægning. Herefter
begyndte de lokale at bygge sommerboliger ved stranden. I 1931 kom en kiosk og en butik til, og i
1933 blev Hotel Henne Strand som det første hotel opført her. Kort efter fulgte endnu et hotel. Det
var også i 1933, det første pensionat blev bygget. Det blev inden for en kort periode efterfulgt af tre
nye pensionater. Det ene pensionat blev dog omlagt til børnehjem og et andet til feriehjem for
skolebørn. I midten af 1930’erne kom også et vandrerhjem til Henne Strand. Det blev placeret i
centrum af sommerbyen, se kort fra 1938.
Under 2. Verdenskrig var der stilstand i byggeriet ved Henne Strand. Det skyldtes, at tyskerne
overtog sommerbyen. I denne periode blev flere af sommerboligerne flyttet eller helt fjernet, og der
blev bygget bunkers mv. langs kysten.
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Efter krigens ophør vendte folk tilbage til Henne Strand. I 1946 blev størstedelen af det nuværende
Henne Strand solgt til et lokalt konsortium, der havde til formål at udstykke og accelerere sommerhusbyggeriet. Konsortiet bestod af kroejeren fra Henne Kirkeby og landinspektøren fra Varde. På
trods af rationering af bl.a. byggematerialer steg antallet af sommerboliger i området, se kort fra
1957.
Indtil 1950 var sommerbyen ikke beboet om vinteren. Herefter blev det dog mere almindeligt at
indrette helårsbeboelse, hvilket gav anledning til, at de besøgende også kom i påsken, pinsen og
efterårsferien.
År for år voksede Henne Strand mod nord og syd og i 1952 blev grundejerforeningen Henne Strand
stiftet. Siden har alle grundejere været forpligtet til at være medlem heraf.
Kommunen byggede i samarbejde med K.D.A.K en campingplads i 1958. Samme år kom der
vandværk, men med tiden viste vandkvaliteten sig at være for dårlig. I slutningen af 1960’erne blev
vandværket opgivet, og brugerne blev tilsluttet Klinting vandværk.
I 1959 blev vejen asfalteret og er siden blevet amtsvej. Samme år blev der af kommunen anlagt en
parkeringsplads ved den yderste kant af klitterne. Tvungen renovation indførtes i 1960.
Et byggeboom opstod i slutningen af 1960’erne som følge af en generel velstandsstigning i
befolkningen. Der var så stor efterspørgsel på grunde, at de af skattemæssige årsager blev lejet ud
for perioder på op til 30 år10. De store gamle grunde blev gradvist udstykket i 1970’erne, og i
1980’erne blev byggeriet primært forestået af entreprenører. Entreprenørerne udstykkede grundene i
så små arealer, som kommunen gjorde muligt, dvs. ca. 1200 m². Herefter placeredes præfabrikerede
typehuse på grundene. I dag er sommerhusområdet fuldt udbygget, og kommune og grundejerforening diskuterer, hvordan området bedst bevares som attraktivt område for turister. På kortet fra
1990 ses udbygningen af området.
Planlægning og perspektiv
Sommerhusbyggeriet ved Vesterhavet accelererede og spredtes langs kysten i 1950’erne og
1960’erne. Med Landsbyggeloven i 1961 ophørte den relativt frie udvikling, som yderligere blev
reguleret gennem Byreguleringsloven af 1965. ”Cirkulære om planlægning af sommerhusområder”
af 16. juni 1977 medførte et midlertidigt stop for udlæg af nye sommerhusområder inden for 2-3 km
nærhed til kysten. Ligeledes reguleredes i 197811 arealudlæggene til feriehoteller. De to blev i
1981 erstattet af ”Cirkulære om planlægning af ferie- og fritidsbebyggelse” og fastlægger samtidig
en afgrænsning af kystområderne.
Indtil midten af 1960’erne fandtes der ingen retningslinier for byggeri af sommerhuse i Henne
Strand. De planløse udstykninger og hurtigt voksende byggerier langs kysten fik Ribe Amt til i
1967 at vedtage partiel byudviklingsplan nr. I. Planen omhandlede det vestligste af Ribe amt, hvor
sommerhusproblemerne var særligt presserende, herunder Blaabjerg Kommune. Ved den lejlighed
blev der udlagt areal til en fordobling af sommerhusantallet, som i 1966 var på 2600 stk., i det
område som planen omfattede. Arealerne kunne dog først frigives til udstykning og bebyggelse, når
der forelå samlede planer, der kunne godkendes af de respektive myndigheder.
Med By - og landzoneloven fra 1970 blev Henne Strand fastlagt som sommerhusområde.
Lokalplanen for sommerhusområdet indeholder generelle regler om bl.a. grundstørrelser på max.
1500 m² og begrænsede terrænændringer. Henne Strand ansås i 1997 som fuldt udbygget, med 1261
grundejere12.

10

Kilde: ”Henne Strand – også i morgen” udgivet af Grundejerforeningen Henne Strand (1997).
Kilde: Hasløv og Kjærsgaard (2000): ”Turisme og regionplanlægningen – en undersøgelse af regionplanernes
turistpolitiske redegørelser”. Miljøministeriet, Landsplanafdelingen.
12
Kilde: ”Henne Strand – også i morgen” udgivet af Grundejerforeningen Henne Strand (1997).
11
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Der er udlagt byzone13 i et område langs Strandvejen. Byzonen blev lokalplanlagt i 1991 til
”centerområde” med forretninger til dagligvarer, udbudsvarer, hotel og restaurationsformål og
lignende. Samtidig blev dele af centerområdet godkendt til helårsbeboelse i lokalplanen.
Siden slutningen af 1980’erne har centerområdet gennemgået en stor udvikling. Det stigende antal
feriegæster i områdets sommerhuse har dannet grundlag for udvidet åbningstid i butikkerne, både
hvad angår sæson og daglig åbningstid. I 1997 var centerområdet et hotel- og butikscenter, hvor
mange forretninger holdt åbent hele året.
Blaabjerg kommune udtrykker i kommuneplanerne ikke noget ønske om at styrke Henne Strand
som bysamfund. Området skal fastholdes som sommerhusområde, og kvaliteten af området skal
øges. Derfor blev den minimale grundstørrelse hævet fra 1200 m² til 1500 m² i 1984. Ligeledes skal
feriehotellerne bevares som feriehoteller og ikke som sommerhuse på højkant.
Grundejerforeningen Henne Strand ønsker, at området bevarer et sommerhuspræg, at det æstetiske
indtryk af området forbedres, og at der i højere grad tages hensyn til naturen.
Op igennem 1980’erne og 1990’erne kom der ikke nye feriehoteller i Henne Strand. Der er heller
ikke arealreservationer til feriehotel eller feriecenter i området. Det harmonerer fint med
kommunens målsætning om at styrke sommerhusturismen.
Kommunen tilkendegiver, at eventuelle fremtidige vandrerhjem ikke bør ske i særlige natur- eller
landbrugsområder, medmindre placeringen foregår i eksisterende bygninger.
I 1958 byggedes Henne Strand Camping. I 1975 godkendtes campingpladsen til 540 personer
fordelt på 154 enheder. I 1988 blev campingpladsen godkendt til 730 personer fordelt på 209
enheder på det samme areal. Kommunen imødekom på denne måde det øgede behov for
overnatningsmuligheder, som kom i takt med, at antallet af turister steg op gennem perioden.
Turisme og planlægning

Turismen har spillet en stor rolle i udviklingen af Henne Strand, idet det var en satsning på at kunne
tiltrække badegæster til området, der i første omgang førte til opførelsen af sommerhuse, butikker,
badehoteller og pensionater. Det har været karakteristisk for området, at initiativer på turistområdet
i forbindelse med erhverv og beskæftigelse er kommet fra privat side. I løbet af 1990’erne satte
kommunen fokus på konsekvenserne af turisme, både de økonomiske, menneskelige og
naturmæssige sider14.
I starten af 1980’erne kom kommunens turismeplanlægning til udtryk gennem oprettelse af
cykelruter i landskabet, ejerskabet af Henne Strand Campingplads og generel opbakning til lokale
initiativer på turistområdet. I slutningen af 1980’erne suppleredes de eksisterende tiltag med en
målsætning om at fremme familieturisme i Henne Strand. I 1990’erne kom der fokus på bæredygtig
turisme, defineret som turismeudvikling, der skal sikre balance mellem natur, miljø, lokalsamfund
og erhvervsliv, samt sikre en positiv økonomisk erhvervsudvikling.
Der samarbejdes mellem Varde, Blåvandshuk og Blaabjerg kommuner for at få sammenhængende
turistpolitiske overvejelser og samtidig udarbejdes en fælles overordnet turismestrategi for de tre
kommuner. Støtten til lokale initiativer på turistområdet og udbygningen af det lokale stinet
fortsætter.
Både Blaabjerg kommune og Grundejerforeningen Henne Strand har deltaget i forskellige
arbejdsgrupper under ”eksempelprojekt nr. 9”, der havde til formål at undersøge udviklingen i et
kystnært turistområde. Eksempelprojektet var et led i Miljøministerens landsplanredegørelse
”Danmark på vej mod år 2018” fra 1992. Der blev i den forbindelse både arbejdet med økonomien i
lokalsamfundet og kvaliteten i naturen og sommerhusområdet. Det gennemførte eksempelprojekt
har bl.a. peget på, at der ikke bør udlægges flere sommerhusområder, feriecentre og lignende
13
14

Kilde: Vejledende data fra Ribe Amt.
Kilde: Blaabjerg Kommuneplan 1988 – 1996.
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støttepunkter for turismen i kystområderne. Samtidig skal der ved udbygning inden for de
eksisterende rammer satses på kvalitet frem for kvantitet. Undersøgelsen viste også, at turisterne
primært kommer for at bade og nyde naturen, hvilket er en ekstra god grund til at værne om
landskabet.
Natur og planlægning

Landsplanudvalget kom i 1962 med en zoneplan for Danmark. Heraf fremgik, at Henne Strand var
interesseområde for sommerhusbebyggelse og fredninger. Egnen registreredes som ”landområde af
særlig interesse” og blev af Naturfredningsrådet i 1967 udpeget som et naturvidenskabeligt
værdifuldt område.
I slutningen af 1960’erne havde Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter planer om en
naturpark ved vestkysten. Naturparken skulle omfatte store hede-, klit- og plantagearealer ud til
kysten mellem Blåvandshuk og Nymindegab. Området valgtes pga. de store geologiske, botaniske,
ornitologiske, entomologiske og vildtbiologiske interesser, som findes her.
I 1970 udarbejdede Fredningsplanudvalget sammen med Ribe amtsråd en generel landskabsplan for
Ribe Amt. I denne plan udgør Blaabjerg kommune det nordvestlige hjørne, og Henne Strand er
beliggende midt i et naturområde, der har stor fredningsinteresse. Kysten og de omgivende klitter
og plantager er fredet.
Planen om at oprette en naturpark i området blev ikke realiseret, men de stærke beskyttelses- og
bevaringsinteresser har ført til, at store områder både nord og syd for Henne Strand i dag er EFfuglebeskyttelsesområde.
I Regionplanen for Ribe amt fra 1988 blev hele kystdelen af Blaabjerg kommune udlagt til
naturområde. Det fremgår af kommuneplanerne, at kommunen ønsker at bevare den eksisterende
attraktive vestjyske natur som et rekreativt tilgængeligt område for alle. Ligeledes er det
kommunens målsætning at medvirke til beskyttelse af naturområderne.
I 1999 tilføjedes miljøet som noget, der ønskes beskyttet. Ønsket om sikring af naturen følges op af
en strategi, der søger at undgå, at slid og uhensigtsmæssig udnyttelse forringer naturværdierne.
Mangfoldigheden af dyre- og plantelivet skal sikres, bl.a. gennem økologiske forbindelser. Også
skovrejsning er med i kommuneplanen. Udsigtspunkter samt udbygning af vej- og stinet skal
medføre, at adgangen til særligt værdifulde naturområder sikres, uden at der slides for meget på
dem. Endvidere vil kommunen medvirke til naturgenopretning.
Amtet arbejder for, at offentlighedens adgang til kysten sikres og søges forbedret, samt at større
uforstyrrede landskaber friholdes for større anlæg.
Landskabet har således haft stor betydning for områdets udvikling. Naturen og den sandede jord har
været medvirkende til at afholde mennesker fra at bosætte sig i området og drive landbrug og andre
erhverv, indtil området i 1930’erne blev interessant for badeturisme.
Op gennem 1990’erne var der et ønske om at bevare og beskytte naturen. Samtidig ønskedes
sommerhusområdet bevaret i sit nuværende omfang, idet der var bekymring for en overdreven
turisme i området. Grundejerforeningen Henne Strand udtrykte den stigende bekymring for
områdets fremtid på følgende måde:
”I en periode på ca. 80 år har udviklingen medført, at Henne Strand fra at være en overskuelig
klynge huse, kun beboet i sommermånederne, er blevet en by med funktioner året igennem og med
en turisme, som vi nu må være opmærksomme på ikke kommer til at kvæle feriestedets charme.”
Citat: Grundejerforeningen Henne Strand i ”Henne Strand – også i morgen” (1997).
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Figur 8: Henne Strand, 1870.
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Figur 9: Henne Strand, 1938.
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Figur 10: Henne Strand, 1957.
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Figur 11: Henne Strand, 1990.
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Case 3: Hundested havn
Hundested hører under Hundested kommune, Frederiksborg amt. Kommunens areal er på ca. 32
km², og der bor ca. 9.600 mennesker i kommunen, heraf ca. 8.500 i Hundested by.
Beliggenheden ud til hav og fjord har skabt ideelle betingelser for fiskeri. Det er da også fiskeriet,
der har haft den største betydning for udviklingen af havnen og Hundested by. Op gennem det 20.
århundrede har etablering af jernbanen, færgeruter samt gods og persontransport bidraget til
udviklingen af den industrihavn, Hundested har i dag. Kystforholdene har ikke betydet meget for
havnens etablering, idet teknikken har overvundet de besværligheder, tilsanding har medført.
Derimod har især nordkysten og de gamle fiskerlejer betydet meget for udviklingen i turisme og
sommerhusbyggeri.
Planlægningen har til formål at styrke erhvervslivet og især udviklingen af havnen. I de seneste 10 –
15 år viser kommune- og lokalplaner, at der er gjort en indsats for at planlægge helhedsorienteret,
bl.a. gennem temaplaner. Et udtalt ønske har været at skabe attraktive boligområder med henblik på
at tiltrække arbejdskraft.

Figur 12: Flyfoto, 2002. På fotoet ses Hundested Havn med godshavn, containerhavn, de gamle færgelejer, fiskerihavn
og lystbådehavn.

Landskab
Hundested er beliggende på Halsnæs ved indsejlingen til Isefjord og mundingen af Roskilde Fjord.
Mod nord er kysten vendt ud mod det åbne hav, Kattegat, nærmere bestemt Hesselø bugt.
Nordkysten er karakteriseret ved en lang, sammenhængende kystlinie, der er stærkt påvirket af
bølgerne. Badestrandene er her af høj kvalitet. Mod syd er det nærheden til fjordene, der præger
landskabet med, efter danske forhold, store terrænforskelle og frodig jordbund.
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Landskabet er fra nordkysten og mod syd karakteriseret ved klinter, stenalderhavskrænter,
umiddelbart øst for Hundested er der morænebakker og skov. De bevarede hede-, eng- og
overdrevsarealer rummer en forholdsvis sjælden flora og fauna. Spodsbjerg klint ses i nord, hvor
noget af området er fredet. Klintebakke findes i syd. Halsnæs’ indre er landbrugsjord af middelgod
kvalitet. Den vestlige del af halvøen er bakket og sandet.
Kysten, hvor Hundested i dag ligger, var for 150 år siden et magert og forblæst overdrev. Landskabet er i dag præget af byen i vest ud til kysten, heri er der kiler af småskov, overdrev og
agerjord. Mod øst er landskabet fri for bebyggelse, bortset fra hele nordkysten, hvor sommerhusene
ligger i et bælte ud mod havet. Sommerhusområderne er enkelte steder brudt af grønne kiler, der
strækker sig fra baglandet og ud til vandet.
Ved Hundested ligger skovene Ullerup og Grønnesse, der begge overvejende er løvskov.
Friarealerne i byen har efter fredning været overladt til fri succession gennem 20-30 år. I denne
proces er de naturværdier, der er knyttet til de tidligere græssede og slåede arealer, i nogen grad
forsvundet.
Havet mellem Korshage i vest og Hundested i øst er udpeget til EF-fuglebeskyttelsesområde. I
isvintre raster store bestande af edderfugle, andre dykænder og skalleslugere her.
Havneområdets historie
I begyndelsen af 1800-tallet begyndte havfiskerne fra Lynæs at lande deres skibe på stranden ud for
Hunderevet, hvor Hundested blev grundlagt. Den første bygning blev opført i midten af 1830’erne
som hjem for lodsen. I 1838 fulgte en gruppe fiskere fra Lynæs lodsens eksempel. De bosatte sig
ved ophalingspladsen, hvormed Hundested blev grundlagt.
I takt med at skibene blev større, blev der brug for en havn. Først forsøgte fiskerne sig med et
risgærde, der gik ud i vandet fra stranden. Det var dog for skrøbeligt og blev erstattet med en
anløbsmole af sten i 1862. Anløbsmolen virkede imidlertid som sandfanger, og alle forsøg på at
etablere en rigtig havn mislykkedes, indtil 1892 hvor Hundested fik en øhavn. I 1900 fik havnen en
yderhavn, hvilket gav flere bådpladser, se kort fra 1897.
Jernbanen kom til Hundested i 1916, hvor den blev etableret som en forlængelse af ruten Hillerød Frederiksværk. Jernbaneanlægget medførte en opblomstring både i erhvervslivet generelt og for
havnen. Havnen blev nu transithavn for kultransport og trælasthandlere på Sjælland.
I 1916 etableredes også en færgerute til Rørvig. På kortet fra 1931 ses både anlægget af jernbanen
og udvidelsen af havnen tydeligt.
Færgeruten til Rørvig blev i 1934 efterfulgt af M/F Djursland; færgen mellem Hundested og Grenå
havde plads til 40 biler. I 1975 var der plads til 360 biler, hvilket giver et billede af den øgede trafik
og dermed påvirkning af byens udvikling med vejnet mm.
Havnen er siden blevet udbygget i flere omgange. I dag indeholder havnen således:
•
•
•
•
•

fiskerihavn, der blev etableret som øhavn i 1892, se kortene fra 1897 og 1931,
færgehavn (1969), ses på kortet fra 1969,
godshavn (1987), ses på kortet fra 1994,
containerhavn (1995), se flyfoto fra 2002, og
lystbådehavn.

Færgefarten gik dog konkurs i 1996. Etableringen af industrihavnen og en videreudvikling af denne
har skabt muligheder for vækst i området. Også fiskeriet trives bedre her end mange andre steder på
Sjælland. I dag har den privatejede havn status af regionalt søtransportcenter.
Den primære udviklingsretning for Hundested har været sydgående, men samtidig har Lynæs
udviklet sig i nordlig retning, sådan at de to byer i dag er vokset sammen. Udviklingen er foregået
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langs landevejen mellem de to byer, som nu danner hovedgade – Nørregade og Søndergade – med
butikker, kontorer og rådhus. Udviklingen ses tydeligt på kortene fra 1931 og 1969.
Mellem hovedgaden og stranden ligger kun en smal stribe bebyggelse. Den øvrige del af byen
strækker sig ind i bakkelandet mod øst. Bebyggelsen er primært enfamiliehuse, men også en del
etageboliger findes i byen.
Planlægning og perspektiv
Landsplanudvalgets zoneplan fra 1962 fastlagde Hundested som by- og industriudviklingsområde.
Det øvrige Halsnæs udpegedes som interesseområde for sommerhusbebyggelse og fredninger. Det
blev i 1967 fastslået af Naturfredningsrådet, at Halsnæs og Hundestedegnen ikke er værdifuldt
område i naturvidenskabelig henseende og dermed opfattet som et ”landområde uden særlig
interesse”.
I kommunen var kun Hundested og Torup byzone i 1981. De øvrige bebyggede områder var
sommerhusområder. Hundested er kommunecenter og fastholdes som sådan. I 1992 blev
kommunecenteret suppleret med Lynæs og Torup som lokalcentre. Dette mønster fastholdes i
Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt og Kommuneplanstrategi 2002 for Hundested Kommune.
Dog har Lynæs og Torup fået betegnelsen ”mindre lokalcentre”. Af Kommuneplanstrategien
fremgår, at Hundested er en bosætningskommune, hvilket ikke har været nævnt i de tidligere
kommuneplaner.
Der forventedes en boligtilvækst på ca. 100 boliger pr. år fra 1981 til 1992. Boligtilvæksten i denne
periode blev på 70 boliger i gennemsnit pr. år, altså ca. 30 boliger mindre om året end forventet.
Boligerne blev primært bygget i Lynæs området. I perioden fra 1992 til 2004 forventes bygget ca.
300 – 350 nye boliger, dvs. knap 30 boliger pr. år. Byggeriet skal primært foregå på de allerede
udlagte arealer. I Kommuneplanstrategi 2002 angives en forventet boligtilvækst på ca. 25 boliger
om året og en samlet rummelighed på 706 boliger, hvis de opføres som åben lav bebyggelse.
Hundested kommune har op gennem 1980’erne og 1990’erne udarbejdet temaplaner, bl.a. for
havne-centerområdet og de friarealer, der er beliggende i kommunen. Det sker for at få en samlet
planlægning med helhedsorienterede løsninger. Temaplanerne kan, hvis det er nødvendigt,
indarbejdes i kommuneplantillæg og efterfølgende lokalplaner.
Havneområdet var både i 1980’erne og 1990’erne fastlagt til havneformål som industri-, værksteds-,
håndværks-, handels-, transport- og oplagsvirksomheder, der skønnes at have driftsmæssig
tilknytning til havnen. Også mindre hotel- og restaurationsvirksomheder og butikker med naturlig
tilknytning til havneområdet er placeret her. En del af området er omfattet af lokalplanen ”Område
til havneformål”. I forbindelse med en udvidelse af havnen udarbejdedes en lokalplan for hele
området. Området er endvidere omfattet af ”Temaplan for Havne-centerområdet” og er i
Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt udpeget til regionalt søtransportcenter. I den sidste del af
1990’erne har havnen udviklet sig til en gods- og containerhavn. Lukningen af færgeruten mellem
Grenå og Hundested i 1996 har betydning for byens udvikling, hvilket fremgår således af
Kommuneplan strategi 2002 for Hundested Kommune:
”Udviklingen i 1990’erne har radikalt ændret Hundesteds rolle. Nedlæggelsen af Grenaa –
Hundested færgefarten i slutningen af 1990’erne og ændringerne i fiskerierhvervet har betydet, at
byen har mistet vigtige identitetsskabende aktiviteter.”
Citat: Kommuneplan strategi 2002 for Hundested Kommune, s. 8.
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Både kommune og amt har i 1997 – 2000 samarbejdet med Hundested havn om at sikre havnens
muligheder for en fortsat udvikling som søtransportcenter. Om samarbejdet kan føre til en
konkurrencedygtig havn, er endnu usikkert15.
I perioden fra 1981 til 1992 skete en ændring i erhvervssammensætningen fra fiskeri og landbrug i
retning af industri, handel, liberale erhverv og service. Kommunen fik i denne periode en gruppe
arbejdsløse, som der reelt ikke var de relevante arbejdspladser til. Kommunens erhvervspolitik
handler derfor om at skabe grobund for de virksomheder, kommunen er interesseret i. Samtidig
ønsker kommunen at markedsføre sig som attraktiv for den arbejdskraft, der er mangel på. Det
gøres ved at tilbyde uddannelse og attraktive boligområder. Politikken på erhvervsområdet fører
bl.a. til, at det grønne element styrkes i byen, at en overgangszone mellem havn og by skal etableres
for at mindske forskellene mellem de to områder, samt at miljøet generelt sættes på dagsordenen. I
dag er det håndværks- og fremstillingsvirksomheder, der præger erhvervslivet i Hundested.
I Hundested planlægges der i høj grad udfra havnens store betydning for egnen. Byen er også af
betydning for turisme. I de gamle fiskerlejer, Kikhavn mod nord og Sølager mod syd og i nogen
grad Lynæs, hvor der er fine badestrande, er der i dag sommerhusområder. Der skal derfor også
planlægges og forvaltes ud fra, at Hundested er udflugtsmål for de besøgende i sommerhusområderne og Storkøbenhavns befolkning. Kommunens turistpolitik går primært ud på at styrke de
dele af turismen, der knytter sig til natur og vandsport, dvs. den blå og grønne turisme. Der er ikke
tiltag i retning af at skabe særlige turistattraktioner, men en målsætning om at have et
velafbalanceret antal overnatningspladser, der er tilpasset den turisme, der ønskes styrket.
I Kommuneplanstrategi 2002 for Hundested Kommune er der udpeget skovrejsningsområder ved
Ullerup skov, nord for jernbanen. Det fremgår også af planen, at der i 1999 – 2000 i samarbejde
med amtet er etableret naturvenlig pleje af de fredede områder ved Spodsbjerg og Lyng bakkerne.
Ligeledes kan Lynæs lystbådehavn udvides med et antal pladser, og den gamle del af Hundested
havn kan videreudvikles som lystbådehavn samt til fjordfiskeri. Dette er sammen med udpegningen
af tre nye støttepunkter for blå turisme med til at styrke turismen i Hundested.
Der var i 1981 planer om en forlængelse af Frederiksværkvej (Amtsvejen) syd om bykernen til
færgehavnen. Forlængelsen var realiseret i 1992. Næste skridt er at forlænge den kommunale vej,
Højbjergvej, der skal fungere som adgangsvej til nye udstykninger.
Færger og jernbaner fastholdes og udnyttes i en markedsføring af kommunen samt som
støttepunkter for turismen.

15

Kilde: Kommuneplanstrategi 2002 for Hundested Kommune, s. 8 og 37.
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Figur 13: Hundested, 1897.
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Figur 14: Hundested, 1931.
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Figur 15: Hundested, 1969.
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Figur 16: Hundested, 1994.
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