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Indledning
Arbejdet med udviklingsplanen blev igangsat i efteråret 2019.
Vores forventninger til processen var, at få klarhed over vore stedbundne potentialer og se dem i forhold til
den af Thisted Kommune udarbejdede strategi: ”Thy på forkant”. Vi forventer at kunne tiltrække flere
fastboende og skabe yderligere aktiviteter til glæde for beboere og besøgende. Skabe mere tilknytning
mellem Stenbjerg by, Nationalpark Thy og naturstyrelsens tilbud. Vi vil udvikle vores styrker som friluftsby,
men vi lægger også stor vægt på fællesskabet. Projektet sikrer, at Stenbjerg også fremover er et attraktivt
sted som vi og Thisted Kommune kan være stolte af.

Friluftsbyerne skal styrke den store fortælling om livet med naturen i Thy
Friluftsbyer befolkes og besøges af mennesker, der har truffet en beslutning
om at leve et liv, hvor naturen er en væsentlig del af livet. Her har alle, børn
og voksne, fastboere og turister rig og umiddelbar mulighed for at dyrke
deres friluftsinteresser. De lokale erhvervsdrivende er samtidig eksperter i at
drive forretning på friluftsinteressen.
Citat Thisted Kommune ”Thy på forkant”

Processen
Vi var fra starten meget bevidste om, at det skal være borgernes plan. Vi lagde derfor ud med et
borgermøde på Stenbjerg Kro 16‐10‐2019 med 115 deltagere.
På borgermødet blev deltagerne i gruppearbejde bedt om at komme med udsagn om ” Hvad er vi glade for”
og ” hvad ønsker vi”. Disse udsagn har så efterfølgende dannet grundlag for de nedsatte arbejdsgruppers
arbejde.

På borgermødet var det tydeligt, at det der
kitter os sammen, er fællesskabet omkring
det vi er glade for:
Naturen, det autentiske miljø og ikke
mindst landingspladsen med de aktive
fiskere. Udover det er der også stor glæde
over kroen, klubhuset, kirken og de mange
aktiviteter, der er her. Der er et meget
aktivt foreningsliv i Stenbjerg og
nytilflyttede føler sig velkomne.

Borgermøde på Stenbjerg Kro med 115 deltagere
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På borgermødet var det tydeligt, at det der kitter os sammen, er fællesskabet
omkring det vi er glade for.

På borgermødet kunne man melde sig til arbejdsgrupper, hvilket der var stor interesse for. I grupperne
arbejdes der hårdt med, hvordan vi kan bevare og styrke, det vi er glade for og der er nye initiativer på vej.
Nogle ting er allerede sat i værk, mens andre tiltag kræver mere forberedelse og finansiering før de kan
påbegyndes. Der er også udfordringer. På grund af de mange restriktioner kan det være vanskeligt at starte
erhverv, men heldigvis er Thisted Kommunes politikere velvillige, når det kniber. En anden stor opgave er en
nødvendig forlængelse af molen, som har afgørende betydning for fiskeriet og dermed også landingspladsen,
som er en kæmpe attraktion for Thy og Thisted Kommune. Her er det også afgørende med opbakning fra
Thisted Kommune.
De 8 arbejdsgrupper er:









Byforskønnelse og infrastruktur
Børn og unge
Adgang til naturen
Klubhus, sportsplads og fællesskabet (Børn og unge indgår i fremtiden i denne)
Bosætning
Erhverv
Kirke, kunst, kultur og kunstnerbolig
Stenbjerg Landingsplads

Arbejdsgrupperne er mødtes efter behov og der er afholdt 3 fællesmøder for arbejdsgrupperne.
Til en start var tanken, at arbejdsgruppernes opgave udelukkende var at komme med input til planen, men
faktisk kom der undervejs et ønske om at gøre grupperne permanente og igangsætte det konkrete arbejde i
de arbejdsgrupper, hvor der er kræfter til det. Så det blev vedtaget.

Friluftsbyerne skal selv vise deres interesse og deres vilje til omstilling.
Borgerne kender deres bysamfund bedst og skal bidrage til at udvikle en
vision og ikke mindst at få igangsat konkrete projekter.
Citat ”Thy på forkant”.
D. 25. juni 2020 blev det sidste fælles arbejdsgruppemøde afholdt. Her blev den endelige version af
rapporten godkendt og koordinationsgruppen blev etableret.
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Det vil vi prioritere!
I Stenbjerg lægger vi os strategisk tæt op ad Thisted kommunes strategi ”Thy på forkant”. I Stenbjerg har vi
længe været på forkant ‐ synes vi selv. Kvaliteterne og mulighederne er netop baggrunden for vi har bosat os
her eller købt sommerhus. At rigtig mange netop nu har kastet deres øjne på Stenbjerg, synes vi er dejligt.
Vi vil gerne bevare og udvikle det vi har i samarbejde med alle, der vil samarbejde med os, og vi vil gerne
være flere fastboere og servicere områdets turister på bedste vis. Vi kan meget selv, men har brug for al den
støtte vi kan få fra myndigheder, private og fonde. I handlingsplanerne har vi beskrevet 52 tiltag. Alt er
vigtigt, meget kører allerede på skinner såsom den midlertidige kunstnerbolig, nye stier og det sociale liv
omkring klubhuset, kirken og landingspladsen. Men meget ligger forude, så vi er nødt til at fokusere og
prioritere tiltagene for at bevare det vi alle er glade for og udvikle det, der er vigtigst.

I Stenbjerg vil vi bevare vort særpræg. Bevare roen, vi har ingen støj fra
voldsom trafik og vi vil styrke aktiviteter i et inkluderende miljø og fællesskab
i tryghed og tillid. Bevare forskellen på sommer med mange gående og
cyklende turister og vinter, hvor vi har vores by og omgivelser, næsten for os
selv. Bevare balancen mellem fast boere og fritids boere. Bevare og styrke
værdierne. Styrke udviklingen inde i byen. Bevare mix af by og land og det
åbne indtryk. Vi ønsker ikke alle ledige grunde udfyldt. Styrke bosætning,
flere fastboende i de gamle fiskerhuse, skabe flere lejeboliger og/eller Olle
Kolle. Styrke et arbejdsliv i Stenbjerg. ”Vi bor ikke i Stenbjerg, vi er
Stenbjerg”.

Bosætning er vigtigt for os ‐ målet er 200 fastboende. Så ændres status fra sogn til by. Vi vil gerne være flere,
og der tænker vi nye lejeboliger er en af vejene frem. Både familieboliger og boliger til enlige. Vi har behov
for at sikre rotationen, så de ældre ikke behøver flytte herfra, når huset skal sælges. Derfor arbejdes der
aktivt med etablering af lejeboliger med et dynamisk miljø for unge og ældre. Vi vil gerne formidle områdets
kvaliteter og nogle af de første skridt er en bemandet infostand om at bo i Stenbjerg, når der er
arrangementer ved Stenbjerg Landingsplads og vi arbejder med at finde midler til video naturformidling til
vore stier.

I Stenbjerg har vi meget fokus på erhverv.
Vi vil gerne understøtte de eksisterende virksomheder og nye der måtte ønske at starte op. De største
prioriteter er nye erhvervsområder og mere personlig kontakt med myndighederne. Vi vil gerne opfordre
kommunen til at hjælpe med at finde ud af alle regler og derved støtte borgernes initiativer. Det er vigtigt at
undgå at drukne i bureaukrati, og vi vil gerne sikre støtte til nye fiskeres papirarbejde.
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Stenbjerg Landingsplads er et kæmpe aktiv, men der er et stort behov for investeringer så fiskeriet og
miljøet kan bevares. Den store rykning af besøgende kræver vedligeholdelse og opgradering af
publikumsfaciliteterne så derfor er prioriteterne for landingspladsen:





Helhedsplan for landingspladsen, (indeholdende P‐forhold både biler og busser, madpakkehus,
bedre toiletfaciliteter, cafe, shelterpladser eller andre overnatningsmuligheder, surferfaciliteter,
redningshuset, bedre forhold for skoleklasser, længere åbningstid infohuset NPT).
Forbedrede forhold for fiskeriet (udbygning af mole. Sted hvor der kan laves småreparationer på
bådene, opbevaring etc.).

AP Møllerfonden har støttet renovering af bygningerne

Stenbjerg landingsplads er en af Nationalpark Thys portaler til naturen og spiller godt sammen
med overnatningsmulighederne i Stenbjerg By
Det naturlige udgangspunkt for stier og afmærkede ruter er Friluftsbyernes portaler til naturen.
Der er et stort potentiale for cykel‐ og vandreturisme i Thy. Men vi skal have attraktive
overnatningsmuligheder. Det er typisk enten den helt naturnære løsning som fx et shelter eller
modsat et ophold med høj komfort i smukke autentiske omgivelser på fx kysthotel eller en gård.
Citat ”Thy på forkant”

Kulturmiljøet med de karakteristiske huse i Stenbjerg By er noget af det der kendetegner Stenbjerg by og
giver den æstetiske oplevelse i sammenhæng med det karakteristiske landskab og naturen. Derfor ønsker vi
en bevarende lokalplan i udvalgte områder i byen.
Klubhuset med sportsplads er et stort aktiv. Her ønsker vi at få skabt et brugbart fælles uderum for byens
borgere og besøgende, samt at få renoveret klubhuset ‐ herunder også at få åbnet op ind til sportspladsen
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Livskvaliteter
Vesterhavet, Stenbjerg klitplantage og den unikke klithede, alt findes i gåafstand
Lyden fra Vesterhavet renser sjælen. Duften af salt og hav rammer dine næsebor og dine læber smager salt. I
forårstiden er der dage, hvor havet dufter. Duften af porse, lyng, lav og mosser giver dig en sanselig
oplevelse af klitheden. Når du vandrer mærkes de fugtige områder og den gyngende bund. Fra forblæste klit
toppe har du en fin udsigt og vind i håret. Tag kompas med, så du ikke farer vild, hvis havgusen pludselig
kommer.
I klitplantagerne oplever du duften af nåletræer, svampe og mosser, hører vindens susen i fyr og gran, ser de
mange grønne farver. I efteråret er farve paletten rullet ud. En aftentur giver dig i klart vejr synet af en
overvældende stjernehimmel med mælkevejen trukket hen over. Lyset fra Lodbjerg fyr ses i natten mod syd.
Gå op på klitten som byen ligger
i læ ved. Her ses lyset fra
Hanstholm fyr og Østerild
vindmølletestcenter.
Lyden af trækkende gæs og
traner fanger dit øre, når de
flyver over byen, fasaner skogrer
og råvildt og harer ses dagligt.
Her kan være ufatteligt stille
som en modsætning til blæsten.
I stormene er der ukontrolleret
vildskab og havet viser sin kraft.
Velkomstpladsen med skulptur af Keld Moseholm skænket af
Sportsgoodsfonden

Her midt i den friske luft kan du
mærke og føle dig i et med
naturen.

Her er plads til høns, katte og
hunde. På større grunde og gl.
Velkomstpladsen med skulptur af Keld Moseholm skænket af Sportgoodsfonden
landbrug er plads til heste og
får. Når her er læ, kan skabes en dejlig have. Nogle planter klarer havgusen, roser har det svært med den,
men kartofler og grøntsager dyrkes med godt resultat. Vi har et aktivt socialt liv og sammenhold. Tilflyttere
og fritidshusejere integreres nemt i aktiviteter, hvis de ønsker det.

I Thy er vi ikke så optagede af, om vi bliver flere eller færre. Vi går
derimod op i at gøre det godt, for dem, der er her, og i at blive verdens
bedste til at tage imod dem, der vil hertil. Hvis den tilgang så fører til,
at vi bliver lidt flere, er det helt i orden med os!
Citat ”Thy på forkant”.
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Organisationsform til gennemførsel af udviklingsplanens initiativer:
Etablering af koordinationsgruppe:
De mange tiltag kræver koordination og styring. For at sikre det etableres en koordinationsgruppe med
foreningsformændene og 1‐2 medlemmer fra de enkelte arbejdsgrupper.

Koordinationsgruppe

Byforskønnelse og
infrastruktur

Adgang til naturen

Klubhus, børn og unge

Bosætning

Erhverv

Kirke,kunst, kultur og
kunstnerbolig

Stenbjerg landingsplads

Koordinationsgruppens struktur og opgaver.
Forslaget indebærer ikke der skal laves en ny forening eller paraplyorganisation.
Økonomi og ansvar lægges i eksisterende foreninger og strukturer efter behov, eller der dannes nye
foreninger med konkrete formål.
Retningslinjer:







Arbejdsgrupperne er selvkørende og selvsupplerende.
Koordinationsgruppen mødes efter behov.
Koordinationsgruppen udarbejder på det første møde sin egen forretningsorden.
Koordinationsgruppens opgave er at dele viden, afstemme initiativer og bakke op om
arbejdsgrupperne.
Stenbjergs foreninger er godt repræsenteret i arbejdsgrupperne og på den måde sikres samarbejdet
hele vejen rundt.
Koordinationsgruppen vurderer nye tiltag og forslag der måtte komme op i forhold til hjælp til
arbejdsgrupperne og den overordnede udvikling i Stenbjerg

Koordinationsgruppen følger med i prioriteringerne i forhold til intern og ekstern kommunikation og har
også overblikket i forhold til fonde og myndigheder, da det giver vægt at fremstå som en samarbejdende by
med lokal forankring af de enkelte tiltag.
Tiltagene sættes i gang efterhånden, som der er kræfter og penge til det.
Stenbjergs samarbejdspartnere igangsætter ofte nye tiltag. I den sammenhæng er denne plan, prioritering
og organisering yderst vigtig så Stenbjerg kan være på forkant med nye muligheder fra Nationalparken,
Naturstyrelsen, Thisted Kommune eller andre.
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Handlingsplaner udarbejdet af arbejdsgrupperne:
Handlingsplanen er lagt i hænderne på arbejdsgrupperne, som også har givet et bud på tidshorisonten.
Handlingsplanen er dynamisk, forstået på den måde, at den bygger videre på det, der er gjort og er i gang.
Nye tiltag indarbejdes i de eksisterende eller nye foreningsstrukturer og samarbejder på baggrund af
arbejdsgruppernes arbejde.
På borgermødet kunne man melde sig til et antal arbejdsgrupper. Der blev etableret 10 arbejdsgrupper som
efterfølgende er reduceret til 8. Der er afholdt fælles arbejdsgruppemøder d. 25‐11 2019 og d. 20‐1‐ 2020.
Derudover er arbejdsgrupperne mødtes efter behov.
(referaterne kan ses i bilagene)
Oprindelig var det tænkt at arbejdsgrupperne opgave var at komme med input til udviklingsplanen. På
mødet d. 20‐1 2020 fremkom der et ønske om, at de etablerede arbejdsgrupper er permanente og arbejdet
startet op. Dette betyder at arbejdsgrupperne går videre med yderligere forberedelser og igangsætning,
hvor det er muligt og der er kræfter til det.

Tiltag
Arbejdsgrupperne har sammenlagt medtaget 52 tiltag.
Nogle tiltag er fortløbende, andre kan klares her og nu, mens nogle har en længere tidshorisont.
Arbejdsgrupperne prioriterer selv de enkelte tiltag.
(Uddybende beskrivelse af de enkelte tiltag kan ses i referaterne for de enkelte arbejdsgrupper senere i
rapporten)
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Arbejdsgruppe byforskønnelse og infrastruktur
Tidshorisont
kort
langt
Status på arbejdet
sigt
sigt
2020‐ 2022‐
Tiltag
2021 2030
Skæmmende bygninger
x
I gang. Overvejelser om mulige initiativer
Udendørs belysning af Stenbjerg Kirke.
x
Er gennemført af menighedsrådet
I gang. Ønske om flisebelægning og belysning på
Kirkestien
x
resterende strækning
Gruppen har skrevet til Thisted Kommune, men
Sikring af svage trafikanter
x
ikke fået svar. Der skrives igen ang. niveauforskel
mellem asfalt og rabat
I gang. Problemer ved tre lysmaster og 2‐3 steder.
Udhængende bevoksning.
x
Gruppen skriver generelt til Thisted Kommune
I gang. Der er opsat skilte om eksisterende
Ønske om offentligt toilet og vandhane ved østlige
x
toiletter. Vandhane overladt til klubhuset.
indkørsel ad Stenbjerg Kirke Vej.
Yderligere behov og muligheder drøftet
juletræ på sømærkevej
overlades til beboerforeningen
Græsslåning og buske udskudt til frivillig
Frugttræer på kommunal grund
x
arbejdskraft findes
I gang. Der er rettet henvendelse til Thisted
Gadebelysning
x
Kommune
Løsning af grundvandsproblem i østbyen.
Uafklaret. Overgives til Beboerforeningen.
Sømærket og adgangen hertil:
Overført til "adgang til naturen"
Hastighedsbegrænsning på Sømærkevej.
Beboerne henvises til at kontakte politiet
undersøges
Udsmykning rundkørsel
Høj prioritet
De fleste lodsejere er kontaktet og de har givet
Bevarende lokalplan for den vestligste del af
positive tilbagemeldinger til ideen. Forskellige
Stenbjerg Kirke Vej Formålet er sikre bevarelsen af x
fremgangsmåder blev drøftet. Det er besluttet at
en byggestil som den nuværende
give denne opgave høj prioritet.

Emner til bevaringsværdige huse

Käte Lassens Hus
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Arbejdsgruppe børn og unge
Tidshorisont
kort
langt
sigt
sigt
2020‐ 2022‐
2021 2030

Tiltag
Fodboldbanerne – vi skal have nyt net i målene. Vi
vil gerne tilføje 2 mindre fodboldmål.
x
Vi vil arbejde for at få en naturlegeplads – gerne
med gynger, rutsjebane, klatrestativ, sandkasse,
vippe og nogle niveauer/bakker til at løbe/lege på i
den ene ende af sportspladsen. Evt. en lille
bålplads.
x
Det kunne være en idé at få lavet en god
skovlegeplads et sted i Stenbjerg Plantage. Evt.
tæt ved nogle af skovens cykelstier, så man nemt
kan cykle til dem.

Friluftsbyerne skal selv vise deres
interesse og deres vilje til omstilling.
Borgerne kender deres bysamfund
bedst og skal bidrage til at udvikle en
vision og ikke mindst at få igangsat
konkrete projekter.
Citat: ”Thy på forkant”.

x

Status på arbejdet
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Arbejdsgruppe adgang til naturen
Tidshorisont
kort
langt
Status på arbejdet
sigt
sigt
2020‐ 2022‐
Tiltag
2021 2030
Forslag til stiforløb indsendes til godkendelse, når
x
i gang
lodsejere er spurgt.
Reetablering af den helt gamle Redningssti
x
Tilsyn og vedligehold varetages af Stenbjerg
Stilaug. Når den 10 årige kontrakt udløber
x
godkendt i beboerforening
revurdering af forløb og behov.
Flere shelters. Evt. 1 shelter ved den eksisterende
plads i plantagen
Booking af shelters via naturstyrelsen

For kulturarv er ikke blot historie.
Kulturarv er oplevelse, og det er
dokumenteret, at der er gode penge at
tjene på at få den frem i lyset.

Citat: ”Thy på forkant”.
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Arbejdsgruppe klubhus, sportsplads og fællesskabet

Tiltag

Tidshorisont
kort
langt
sigt
sigt
2020‐
2022‐
2021
2030

Status på arbejdet

Vi vil bevare de aktiviteter, der allerede er ved klubhuset og på
sportspladsen. Herunder krolf, kroket, petanque, madlavning,
torsdagsklub og fællesspisning.
Vi vil gerne styrke brugen af huset til andre aktiviteter. Gerne af
andre af byens foreninger og til foredrag osv.
Renovering af klubhuset. Det kunne være en god idé at bygge til
med en udestuelignende bygning, så der kunne blive måske 60
mennesker i stueplan. Tilbygning med fladt tag. Kunne give lys,
luft og flere muligheder for at holde arrangementer for flere af
byens borgere. Klubhuset ville have bedre plads til foredrag og
lign. Tilbygning udelukker ikke muligheden for at få en elevator.
Det er stadig et ønske.
x

Drøftes i Aktivitetsklubben

Fælles hjemmeside, der kan linke til foreningerne og indeholde
aktivitetskalender for byen. Der skal søges penge hjem til at lave
den (hvis ikke nogen vil gøre det frivilligt i byen), og der skal
være nogen til at holde den opdateret.
x

Stenbjergthy.dk er etableret

Nemmere adgang til udstyr til aktiviteter på sportspladsen.

x

Det ville være godt at få åbnet op ind til sportspladsen. Det ville
hjælpe meget at få fjernet hybenbuskene. Klubhuset skal være
synligt, så folk, der kommer forbi, tør komme ind.

x

Indkøbsordning med frivillige, der kan hjælpe ældre i byen med
at handle.
Høj prioritet

x

igangsat

1. At få skabt et Brugbart fælles uderum for byens borgere og
besøgende
2. At få renoveret klubhuset ‐ herunder også få åbnet op ind til
sportspladsen

Fællesspisning

Klubhus med pavillon
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Arbejdsgruppe bosætning

Tiltag
arbejdsgruppe om oldekolle og
innovationskonsulent til at hjælpe med
fondssøgning til forprojekt.
fotoudstilling
Målet for bosætningsstrategi:
At flytte status fra fritids‐ til helårsboliger
At flytte status fra sogn til by (200 indbyggere)
1.1.1999 var der 207 beboere i Stenbjerg.
bemandet infostand om at bo i Stenbjerg, når der
er arrangementer ved Landingspladsen
video naturformidling til Kulturstien, stien
gennem Stenbjerg, . Lægges på
www.stenbjergthy.dk
video kulturformidling til Kulturstien, stien
gennem Stenbjerg
vi foreslår Aktivitetsklubben lave et kursus: ”blive
venner med din IPad”
vi foreslår et møde: ”bliv fortrolig med Airbnb,
ferieboliger og oplevelser”
etablere lejeboliger
Høj prioritet
1. prioritet: bemandet infostand
2. video naturformidling

Tidshorisont
kort
langt
sigt
sigt
2020‐ 2022‐
2021 2030

x

Status på arbejdet

Ved at undersøge den eventuelle efterspørgsel.

x

x
x

Bosætningsstrategi udarbejdet se bilag
Der er lavet en badge til at have på og der
arbejdes på en plakat.

x

ansøgning om finansiering under udarbejdelse
x

x
x

løses individuelt
x

Vi ved fra egne lokale erfaringer i Thisted Kommune samt fra nationale undersøgelser, at der ofte
mangler attraktive lejeboliger i de attraktive kystbyer og landsbyer. Dette vil også blive gældende for
Friluftsbyerne. Vi ved også, at netop denne type ejendomsinvesteringer ikke nødvendigvis kommer af sig
selv, selvom efterspørgslen er der. Det skyldes dels at investorer som oftest går efter den helt brede og
sikre fællesnævner og for det andet at lånemulighederne er vanskelige. En anden udfordring er at sikre
et kvalitetsniveau i lejeboligerne der matcher drømme og forventninger hos det pågældende
brugersegment. Det kræver med andre ord en målrettet strategisk indsats at få etableret en boligform,
der gør det lettilgængeligt for folk at være del‐tidsbeboere eller at slå sig ned for en tid og prøve stedet
af.
Citat ”Thy på forkant”
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Arbejdsgruppe erhverv

Tiltag
Meget skånsom udvikling ude ved havet
Fremme samarbejdet og dialogen med de
godkendende myndigheder
Mere indgående kontakt og samarbejde (møder)
med Kystbyernes Netværk og Nationalpark Thy
Tænke de eksisterende erhvervsinteresser fra
starten ind
Sørge for at trække aktiviteter til byen også
Styrke fiskeriet

Tidshorisont
kort
langt
sigt
sigt
2020‐ 2022‐
2021 2030

Arbejdsgruppen for Stenbjerg Landingsplads
opfylder vore tanker

x
x
x
x
x
x

Stisystemer er planlagt, afventer godkendelse

x

Nationalparkens App, www.Stenbjergthy.dk,
videospots om Kultursti planlagt, afventer
finansiering
Der kan gives vejledning i opstart at
mikrooplevelser

Fremstilling af mere info‐materiale
Opmuntre driftige folk (unge?) til at turde starte.
Nyt erhvervsområde
Høj prioritet
Erhvervsområder og mere personlig kontakt med
myndigheder. Opfordre kommune til at hjælpe
med at finde ud af alle regler og derved støtte
borgeres initiativ. Undgå at drukne i bureaukrati.
Støtte med papir arbejdet til nye fiskere.

Friluftsbyerne skal styrke den store
fortælling om livet med naturen i Thy
Friluftsbyer befolkes og besøges af
mennesker, der har truffet en
beslutning om at leve et liv, hvor
naturen er en væsentlig del af livet. Her
har alle, børn og voksne, fastboere og
turister rig og umiddelbar mulighed for
at dyrke deres friluftsinteresser. De
lokale erhvervsdrivende er samtidig
eksperter i at drive forretning på
friluftsinteressen.
Citat ”Thy på forkant”.

Status på arbejdet

x
x

x
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Arbejdsgruppe kirke, kunst, kultur og kunstnerbolig
Tidshorisont
kort sigt
Tiltag

2020‐2021

langt
sigt
2022‐
2030

Status på arbejdet

Vi vil gerne bevare og styrke kunstnermiljøet
og udnyttelse af kirke og nuværende
faciliteter.
Bruge kirkehusets førstesal til foreløbig
kunstnerbolig.
Malerværksted for kunstnere i bolig

x
x

undersøges
aftalt

Ønske om permanent kunstnerbolig, med køb
af selvstændig bolig i Stenbjerg.
x
Koncerter i kirken. Musikarrangementer til
hele året for alle, evt. med private
intimkoncerter.

x

Smukt område på kirkegården til udendørs vielser
Udstillinger
Fondsansøgninger

x
x
x

Stenbjerg Kirke og ”Vidner” af Erland Knudssøn Madsen skænket
af Sportgoodsfonden

Kirkehuset
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Arbejdsgruppe Stenbjerg landingsplads

Tiltag
Miljøet omkring landingspladsen skal bevares og
det der skal være bedst mulige vilkår for de fiskere
der har både på stranden ved landingspladsen, så
miljøet bliver så originalt som muligt.
Ny og længere mole ønskes til gavn for både
fiskeri og de badende der besøger stranden ved
Landingspladsen.
Nationalparkens infocenter skal om muligt have
længere åbningstid f.eks. 10 ‐ 17.
Parkeringsforholdene skal forbedres
Toiletbygningen ved P‐pladsen på Stenbjergvej bør
renoveres.
Vejen Stenbjerg Landingsplads skal renses op på
begge sider.
Der skal opsættes et skilt hvor P‐pladsen foran
redningshuset slutter, om at kun ærindekørsel er
tilladt, på resten af strækningen ned langs
fiskerhusene.

Tidshorisont
kort
langt
sigt
sigt
2020‐ 2022‐
2021 2030

Status på arbejdet

x

Er i en konstant proces

x

Fiskeriforeningen arbejder med det

x
x
x
x

x

Madpakkehus diskuteres. Der kan sættes 2‐3
borde ind i fiskerhuset, hvor folk så ved dårligt vejr
kan spise deres madpakker. Der kan ikke sættes
skilt på døren om denne mulighed af hensyn til
bl.a. Fødevarestyrelsen.
x
Multihus ved den store P‐plads
Høj prioritet
1). Helhedsplan for landingspladsen,
(indeholdende P‐forhold både biler og busser,
madpakkehus, bedre toiletfaciliteter, cafe,
shelterpladser eller andre
overnatningsmuligheder, surferfaciliteter,
redningshuset, bedre forhold for skoleklasser,
længere åbningstid infohuset NPT).
x
2). Forbedrede forhold for fiskeriet (udbygning af
mole. Sted hvor der kan laves småreparationer på
bådene, opbevaring etc.).
x

x
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Fortælling om Stenbjerg
Stenbjerg by og Stenbjerg Landingsplads 2020
Indbyggere
ca. 165 fastboende og godt 250 husstande inkl. Sommer huse og ferieboliger i de gamle fiskerhuse.
Fastboende er etniske Stenbjerg boere og tilflyttere fra Vorupør og andre steder i DK, tillige med tilflyttere
fra Tyskland og Belgien. Mange af indbyggerne tilhører det grå guld. De yngre arbejder i Hanstholm ved
fisken, i Thisted og Thy på fabrikker eller kontor. Ældste beboer er 87 år og den yngste 8 år.

Stenbjerg By og Stenbjerg Landingsplads set fra oven i 2016. Stenbjerg by er ikke en del af Nationalpark Thy, men ligger
midt i den med alle de fordele det giver. Ortofoto august 2016, 000®, ©COWI velvilligt stillet til rådighed.

Friluftsbyerne skal være autentiske oplevelser af stedet ‐ og kunne markedsføre Thy. Det er en
god ide med Friluftsbyer, og det er vigtigt, vi udvikler dem med afsæt i de lokale kvaliteter. Det er
fx en anden oplevelse at være tæt på Bulbjerg og Østerild end det er at være i Vorupør. I det
nordlige Thy hersker en særlig ro. Der er mange fuglekiggere, ornitologer og kunstnere. Tingene
er ikke så organiserede som i Nationalparken, og de behøver ikke være det. Roen og den særlige
stemning skal bevares. I Vorupør er der bedre plads til forskellige aktiviteter, og som
omdrejningspunkt for Nationalparken er det også oplagt, at faciliteterne og informationer her er
særdeles velorganiserede og lettilgængelige. Friluftsbyerne tjener flere formål. Først og fremmest
skaber de værdi for de mennesker, der bor der og bruger dem ‐ men de er også med til at sætte
Thy på landkortet.
Citat: ”Thy på forkant”.
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Aktiviteter og socialt liv
Foreningerne i Stenbjerg udarbejder hvert år i januar en aktivitetskalender. Her er et aktivt foreningsliv, hvor
også feriegæsterne deltager.
Stenbjerg Landingsplads
Aktiviteter
Se fiskere, når de arbejder og opleve deres ballet med havet, når de sætter
i havet og igen kommer i land. Der kan være mulighed for at købe fisk.

båden

Stenbjerg dage 2. weekend i juli
Sct. Hans bål
Krabbegilde første lørdag i august
Strandgudstjeneste med musik af Iversen Band, Agger første søndag i august
Fiskeauktion lørdag op til uge 42
Nationalpark Thy Informationshus.
Bemandet fra 1.4. – 31.10. kl. 13‐17 af frivillige nationalparkværter. Her kan gæster få svar på
spørgsmål, forslag til ture og læse om Nationalparken. Der sælges bøger, kaffe og is. I
sommerperioden guidet tur onsdage kl. 14, om stedets og fiskeriets historie.
Redningsmuseet åben fra 1. april til sidst i oktober.
Spilhuset. Udstilling af gammelt fiskegrej og den gamle dieselmotor, som trak de store
fiskerbåde ud på havet og ind til stranden via en stålvire. En film om fiskeriet ses på skærm

Stenbjerg By og ved Stenbjerg Klubhus
Aktiviteter
Kroket lørdage og mandage
Krolf tirsdage
Petanque mandage
Aktivitetsklubbens venskabsstævne og klubmesterskaber i Kroket, Krolf og Petanque
Bagagerumssalg og loppemarked Kr. Himmelfartsdag
DGI kroketstævne på boldbanen
Fælles spisning:
8 gange årligt åbner Klubhuset for fællesspisning. Maden tilberedes af frivillige. 2 retter mad
og kaffe sælges for kr. 70,‐. 25‐50 deltagere hver gang. 2. påskedag er vildtaften med ca. 70
deltagere. De sidste to år har Jagtforeningen sponsoreret dyr til vildtaften. Hvor mændene
tilbereder 3 retter med vildt. Denne aften besøges af ca. 75 personer.
Madklub for mænd, samt torsdagsklub for damer hver 14 dag.
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Stenbjerg Jagtforening afholder én ‐ flere jagter om året.
Stenbjerg Kirke
Stenbjerg er nu et selvstændigt sogn og deler præst med Nørhå, Sdr. Hå og Hørsted. Ung
sognepræst, nyansat 2015.
Gudstjenester er godt besøgt af beboere og feriehusejere
Møder i Menigheds huset efterår og vinter, foredrag og hyggeligt samvær.
Billedkunst, skulpturer, forfattere
Käte Lassens Hus. Thisted Museum viser i det lille hus, en række kopier af billeder af
kunstnere, der har opholdt sig eller boet i Stenbjerg i en årrække. Käte Lassen har boet i
huset, når hun var på sommerophold. Huset var da beliggende på Sarasvej.
”Vidner” skulptur ved Kirken udført af billedhugger Erland Knudssøn Madsen
”Livlinen” skulptur ved Velkomstpladsen udført af Billedhugger Keld Moseholm, begge
skulpturer er doneret af Sportgoodsfonden.
Forfatter Tage Skou Hansen havde feriehus og var på ferie hver sommer i Stenbjerg. Grete
Hummelshøj Jacobsen har nyligt skrevet kriminalroman, hvor et hus i Stenbjerg er location.

Aktiviteter i omegnen
Vandreture i skovene, ved havet, i klitterne eller på den gamle rednings vej, som nu er en del
af Nordsø stien, hele vejen rundt om Nordsøen.
Tre afmærkede vandrestier i Stenbjerg, plantagen og klitheden er under udarbejdelse.
Per Madsens kær en børnevenlig badesø i Stenbjerg plantage på vej til Svankær
Cykelture på den gennemgående cykelsti fra Bulbjerg til Agger Tange, panoramarute 411
”Dyrenes paradis” gennem Stenbjerg, Hundborg og Nr. Vorupør. Mange af plantagens veje er
egnede til cykling.
Ridestien fra Bulbjerg til Lodbjerg går gennem Stenbjerg Plantage
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Erhvervsliv








Stenbjerg Kro og Badehotel www.stenbjerg‐kro.dk
Velassorteret butik med fiskegrej også online. www.Stenbjergnet.dk
Krohavens Familiecamping*** www.kh‐camp.dk
Stenbjerg Camping*
Stenbjerg Ejendomsservice
Minigraverservice
Vinduespudseren

Om Stenbjerg Kro og Badehotel, Restaurant Krohaven og Krohavens Familie Camping.
(Skrevet af Stefan Mortensen, kroens nye ejer.)
Det glæder os at kunne byde jer velkommen til Stenbjerg Kro som ligger midt i Nationalpark Thy.
Det er Danmarks første Nationalpark der blev indviet 2008 og området er et samlet naturområde på 24.370
ha. strækker sig fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. I Nationalparken finder I det vilde Vesterhav, de
brede strande, de rustikke klitter, store hedeområder, smukke skove og store rene søer og et fantastisk rigt
dyreliv. Vi håber I vil nyde de storslåede
omgivelser lige så meget som vi gør.

Stenbjerg by ligger midt i Nationalpark Thy med
alle de fordele det giver. Stenbjerg landingsplads er
et vigtigt besøgsmål i Nationalpark Thy. Thy blev
den 29. juni 2007 valgt af miljøministeren som den
første danske nationalpark. Thy har stor national
og international betydning. Det skyldes særligt de
store klithedelandskaber, der findes langs kysten
mellem Hanstholm og Agger Tange. Den særlige
klitnatur er unik i europæisk sammenhæng.

Kroens historie daterer en del tilbage, her er
der siden 1790 drevet kongelig privilegeret
kro. Dvs. man havde pligt til at tage mod
enhver vejfarende ‐ til gengæld måtte man
afgiftsfrit brænde brændevin, brygge øl og
bage brød. Privilegierne blev ophævet i 1912
hvor også de lokale måtte gæste kroen, der
ellers var forbeholdt rejsende.

Den dansk‐norske Skagens maler P. S. Krøyer og hans kone Maria holdt deres hvedebrødsdage her på stedet
i 1889 og her Krøyer for første gang stiftede bekendtskab med den barske fisker‐ og Vesterhavs‐atmosfære,
der betog ham så stærkt. Der er malet flere billeder her i Stenbjerg bl.a. et af landingspladsen.
Krobygningen som den står i dag ikke helt fra 1790. Historien fortæller, at den har været brændt ned 2 gange
og den nuværende hovedbygning er fra sidst i 1940erne.
Min tilknytning til stedet startede I 1990 hvor Henny og Henrik overtog kroen. Deres drøm var et sted hvor
der var plads til det hele. Mor Henny har altid haft en forkærlighed for naturen og holder af at bringe den
med ind i køkkenet, hvor den bliver forvandlet til spændende, smagfulde og smukke retter, så
Nationalparkens ankomst var mere end velkommen. Mindes at vi som børn ofte var med i skoven og hente
svampe, men vi havde nok ikke forestillet os at blomster og ukrudt ville havne på menuen senere. Spiser I på
kroen, støder I på lokale råvarer fra Nationalparken som I nok ikke får andre steder. Henrik har en stor
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interesse i dyrelivet i Nationalparken. Han ved næsten alt hvad der er værd at vide om dyrene der lever her.
Henrik har de sidste mange år, med stor fornøjelse, haft kroens miniferie gæster med på guidet bustur i
Nationalparken, hvor han fortæller om stederne, naturen, dyrene og hvis han kan nå det opvæksten i et lille
fiskesamfund.
2020 var året for et generationsskifte og et eller andet sted har det måske altid lagt i kortene at jeg skulle
tage over og fortsætte historiefortællingen om kroen midt i Nationalpark Thy med de lokale råvarer og det
gamle nordiske køkken. Nationalparken vil stadig være rammen og i tæt samarbejde med mor Henny vil jeg
gerne skabe en oase for de besøgende med inspiration fra Nationalparkens vilde charme.
Vores menuer er lavet så vi kan tage hensyn til sukker, gluten og laktose intolerante og har selvfølgelig også
en bred vifte til veganeren. Vinene er alle økologiske og der er også et par veganske imellem.

Vi vil glæde os til at betjene jer og må I nyde opholdet her i Nationalparkens skønne natur.

Servicefaciliteter
Fiberbredbånd med god internetforbindelse
Mobilforbindelse også fin de fleste steder, plantage og klitter kan være i vejen.
Skolebus
Stenbjerg hører til skoledistriktet Snedsted og børnene hentes og bringes med skolebus.
Rute 324 kører kun på skoledage og andre kan komme med efter telefonisk anmodning. Forbindelse til toget
i Snedsted.
Nordjyllands trafikselskab, busforbindelse
Rute 313 Thisted – Vorupør – Stenbjerg har på hverdage 9 daglige afgange fra Stenbjerg. Forbindelse til X
bus mod Ålborg og Viborg.
Flekstur kan bestilles af alle. Det er billigere end alm. taxa.
Informationstårn i det gamle transformatortårn.
Information om aktiviteter i byen og på landingspladsen, turistblad, udstillinger og museer, samt private
opslag.
Akuthjælperkorps:
Akuthjælpernes opgave er, når der er ringet 1‐1‐2, at give førstehjælp og berolige indtil ambulance og
paramedicinere kommer. Region Nordjylland tilbød i 2010 at oprette et akuthjælperkorps i Stenbjerg. Portør
Carsten Jensen, Thisted Sygehus, der bor i Stenbjerg, gjorde en stor indsats for at få tilbuddet hertil. Han
udviklede i samarbejde med kollega et akutskab til at opbevare akuttasken og supplerende ting. Regionens
begrundelse for tilbuddet, var den lange responstid på ca.20‐ 25 min for en ambulance at køre fra Thisted til
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Stenbjerg. Frivillige meldte sig i stort tal til det udvidede førstehjælperkursus. Aktuelt er 9 uddannede
akuthjælpere klar til at rykke ud.

De gamle fiskerhuse, byggeskik
Trods byens alder har Stenbjerg kun få gamle huse. Tidligere bygninger er revet ned og erstattet med nye i
takt med, at indkomsterne blev bedre. De såkaldte ”Stenbjerg‐huse” er opført i 20‐ og 30erne, fremstår med
et ensartet udtryk. Ydermuren er pudset og kalket, ofte forsynet med detaljer som bånd i puds eller
murværk. Huset har typisk 2‐3 fags inddeling og tagkonstruktionen er oprindelig halvvalmet og med udnyttet
tagetage. Eks. Stenbjerg Kirke vej 44, 52, 86, 88, 92 og 94. De giver byen et ensartet udtryk. Det betyder
samtidig, at byen er sårbar overfor ubetænksomme moderniseringer.

Historien om Stenbjerg og Stenbjerg Landingsplads
Stenbjerg by
Stenbjerg nævnes allerede i 1667. Steenberg huse.
Kroen blev kongelig privilegeret i 1790 og havde en hollandsk mølle, bageri, købmandsforretning og
toldassistent bolig. Møllen nedbrændte i 1920erne.
Stenbjerg havde én skude og deltog i skudehandlen med Norge i årene 1700‐1800‐tallet. Ved Stenbjerg
Landingsplads var et pakhus til varerne. Man sejlede med korn, flæsk, smør og tekstiler til Norge og på
hjemvejen var det tømmer, jerngods, kakkelovne og fjordheste. Ejeren af skuden blev så rig, at hans døtre
kunne giftes ind i landbofamilier.
I 1880 var her ca. 31 ejendomme. 1890 var her 261 beboere. Beboerne havde får. Lidt større matrikler drev
lidt magert landbrug, og havde gris og et par køer, få havde heste. Mange ejendomme havde parceller i
Nørhå enge, hvor man bjergede hø til dyrene. Rundt om Stenbjerg lå tusinder af tønder land klitter og heder,
hvor fårene græssede frit det meste af året.
Plantningen af skoven begyndte omkring år 1900 og det begrænsede fårenes muligheder for at gå frit og
arealet de kunne gå på indskrænkedes.
Beboerne har altid brugt klit hedens frugter: mosebøller, kaldet blåbær, tranebær og sortbær/revling i
husholdningen. Det var børnenes opgave at plukke bær. Blåbærrene blev solgt til købmanden, de gav gode
penge. Børnene fik så lov til at plukke endnu engang og det var sortbær som blev spist med mælk til.
Blåbærrene blev også brugt som medicin, de var gode for maven.
I gamle dage hentede man lyngtørv til at fyre med og lyng som foder til dyrene.
Stenbjerg Kirke er opført i 1895. Før måtte man til Jannerup eller Nørhå kirke, som var annekssogn til
Snedsted kirke. Mange fra Stenbjerg er begravet på Vorupør gamle kirkegård, Kapelvej. Med kirken i
Stenbjerg, blev Nørhå sogn et selvstændigt pastorat med to kirker og en præstegård. Kirken blev restaureret
indvendigt i 1995 fik nye smukke lyse farver. 2010 blev ydermurene sat om og kirken fik nyt tag. Kirkegården
fortæller historien om sognet beboere, skikke for gravsteder. Menighedsrådet har bevaret gamle grave
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Kunstmalere
Stenbjergs barske og eksotiske miljø, samt det særlige lys, som er her, har gennem tiden øvet indflydelse på
billedkunstnere. Det kan du se et udpluk af i den lille udstilling i Käte Lassens hus. Kunstnere har haft lyst til
at male mennesker og naturen her, hver med sit individuelle motivvalg og metode til at skildre.
I 1889 var P.S. Krøyer og Marie på bryllupsrejse til Stenbjerg Badehotel.
Originale billeder af Kunstnerne findes på Heltborg Museum.
Käte Lassen kom fra Flensborg, hver sommer fra 1934 og til 1944. Andre har været bosat gennem årrække.
Jens Søndergaard, Ane Lise Søndergaard, Freddy Eriksen og Birthe Ohsten.
Film
I 1960erne var Stenbjerg Location for filmen: Dyden går amok

Stenbjerg Landingsplads
Fiskeriet fra Stenbjerg Landingsplads gav føde på bordet i forårs‐ og efterårstiden. Forholdene var barske og
fiskedagene, havdagene, var få. Fisken blev sendt til Tyskland, da jernbanen kom i 1882, ellers gik fiskerne
ind til bønderne for at sælge eller bytte med kartofler.
Redningsbåden kom hertil i 1894 og ro redningsbåden brugte man til 1965, båden skulle trækkes af 6‐8
heste. Redningshuset var indtil 1931 midt i byen, hvor den blev flyttet til Stenbjerg Landingsplads. Fra 1965‐
1972 var redningsbåden med motor. I 1972 nedlagdes redningsstationen. De stovte, stærke og modige
redningsmænd blev længe i jobbet og oftest gik tillidshvervet i arv til sønner. De fik et årligt honorar for
opgaven. Heste og mænd fik dagløn, når der redningsopgaver.
Sømærket var synligt pejlemærke for de søfarende. Det er nu fredet og står som stor skulptur i landskabet.
Indtil år ca. 1900 fiskede man med garn og krogene blev agnet hjemme af konerne. Fiskerne bar garnet der
blev rinket op på bakker, ned til bådene. Man begyndte at bruge net og fik små motorer til båden og fiskerne
fik brug for redskabshuse. De byggede de små hvide huse af havsand, cement og vand.
Signalhuset:
Blev opført i 1917 og bygget for et lån på 500 kr. Signalmanden – flagmanden havde opholdsrum i
Signalhuset. Hans opgave var at gelejde bådene ind og sætte balloner op, for at signalere til fiskerne på
havet. Jobbet ophørte i 1972, hvor erhvervsfiskerne gik i land.
Acetylenlygter blev anskaffet i 1924 til at gelejde folk i land I dårligt vejr og fra sept. til april gik redningsfolk
nattevagt på stranden.
Kanonen udenfor blev brugt til signal i tåget vejr
Fiske huset ‐ Pakhuset:
På gamle kort ses fiskehuset, var opført i 1785 som pakhus for stedets skudehandel med sandskuden ”Sct.
Anna”.
Skudefarten ophørte ca. 5o år senere. Havet åbnede til sejlads ved Thyborøn under storm i 1825.
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I 1972 måtte Kystfiskeriet med de store både ‐9 tons‐ opgives. Konjunkturerne i 60‐erne var dårlige og der
skete afvandring fra fiskeriet til plantagen, kystvejen og telefonselskab. Her er fortsat lidt erhvervs‐ og
fritidsfiskeri. Fiskerne må sejle langt ud for at finde fisken. Fiskene sælges på Hanstholm auktionen.

Fiskehuset har alt nødvendigt grej til rengøring af fisk og net, samt frysehus. Fiskerne benytter det
fortsat.
Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads blev stiftet 1972. Foreningens formål er at
virke for bevarelsen af Stenbjerg Landingsplads med dens nuværende spil, grej og øvrige faciliteter,
som et levende kulturmiljø.
Redningshuset
Redningsstationen oprettedes i 1894 og lå midt i byen (i svinget ved Sømærkevej)
Anledningen skyldtes den store drukneulykke den 21. nov. 1893, hvor 48 fiskere fra fiskerlejerne i Thy
omkom.
Huset blev opført i 1931 på nuværende placering. Der var ikke længere så mange strandinger, så
redningsbåden var primært for at hjælpe nødstedte fiskere. Huset ejes af Naturstyrelsen og er fredet.
Sidste store stranding var ”Manfred” fra Sverige, hvor 17 ombordværende blev reddet vha. redningsstolen.
Redningsstationen i Stenbjerg nåede i sin tid at redde 121 personer fra 28 skibe. Herudover er reddet 19
lokale fiskere i land.
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Bilag – referater fra arbejdsgrupperne
Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 1: Byforskønnelse og
infrastruktur
Deltagere:
Møde 17. januar 2020: Bente Astrup, Flemming Bonde Stigsnæs, Jesper Buus Jensen, Bent Fenger Jensen
Koordinator: Bente Astrup
Referent: Bent Fenger Jensen
Dato: Godkendt referat 19. januar 2020

Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10
2019 arbejde med by forskønnelse og infrastruktur i Stenbjerg By og nærmeste omegn.
(Landingspladsen er undtaget).
Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
Gruppen gennemgik udsagn om by forskønnelse og infrastruktur fra beboermødet i oktober. Overordnet
glædes deltagerne over Stenbjerg som en uspoleret landsby med et oprindeligt og bevaret særpræg. De
fleste peger på det vigtige i at bevare Stenbjerg sådan. Infrastrukturen fibernet og mobildæking ok,
busforbindelse ønskes bevaret på hverdage, Teletaxi kan benyttes weekends.
Forslag til nye tiltag:
Vi gennemgik ønskerne til by forskønnelse og infrastruktur. Gruppen prioriterede foreløbigt nogle
indsatser se nedenstående. Vi ønsker os en mere fleksibel tolkning af regler for § 3 områder ved
beboelse og i lokalplanlagte områder. Er der interesse for bevarende lokalplan for de hvide huse i
vestlige del af byen? Asfaltbelægning i byen og tilstødende veje bør holdes ved lige, Istrupvej og Jens
Søndergårdsvej. Målsætning om synliggørelse – i italesætte vore behov i forhold til Thisted Kommune og
andre samarbejdspartner, Naturstyrelsen, der ejer arealer uden om Stenbjerg. Bedre vejledning til cykel
og vandreturister speciel ved udløb fra Istrupvej er gæsterne meget i tvivl, grundet skiltets nuværende
placering. Cykelsti til Sundby, forbinde på tværs af Thy for bedre forhold for familier vedr. med børn.
Stenbjerg er nedsivningsområde, slamsugningsordning ønsker vi fleksibel, så vi selv kan bestemme hvem,
der skal ordne det. Nuværende ordning betyder ekstra udgifter til ny slamsuger for at få rettet og spulet
rent efter besøg. Jordhøjsanlæg med pumpe er den bedste løsning også i lavtliggende områder.
Oprensning af offentlige grøfter. Forslag om at rørlagte offentlige grøfter renses/spules, brønde
renses/spules. Grøfterne foreslås renset hvert år og affald opsamles, når sidernes slås. De åbne grøfter
foreslår vi bibeholdt. Thisted Kommune foreslås aktiv indsats overfor rensning og vedligehold af private
grøfter. Istrupvej ved Arkensvej er ved megen regn dækket af vand. GIS‐kort er vanskelige at forstå.
Ladestation til elbiler.
Notat fra møde d. 14.2.20 deltagere: Flemming, Jesper, Peter Talet og Bente
Trusler og barrierer:
Thisted kommunes tolkning af § 3 arealer i og omkring Stenbjerg
Kommunens budget er stram og det er vanskelig at få større opgaver gennemført.
Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?

1. Er i gang:
1.
Stenbjerg Kirke Vej 90 er ubeboet og har i mange år været i kraftigt forfald. Ejeren er blevet kontaktet af
Beboerforeningen, uden at det har ført til ændringer.
Beslutning: Beboerforeningen kontakter nu igen ejeren for at høre om fremtidige planer med huset og forsøge en
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konstruktiv dialog om en forskønnelse af husets ydre ‐ et ønske som kommer fra mange på beboermødet i oktober.
2.
Stenbjerg Kirke Vej 25, Stenbjerg Campingplads fremstår ud mod offentlige veje med dårlig vedligeholdelse, rod og
nedbrudt afskærmning. Flere henvendelser til ejerne fra både Thisted kommune og Beboerforeningen har ikke
medført nævneværdige forbedringer.
Beslutning: På baggrund af mange ønsker på mødet i oktober retter Beboerforeningen nu igen henvendelse til
Thisted Kommune med anmodning om henvendelse til ejeren.
3.
Käthe Lassens udstillingshus vest for Stenbjerg Kirkevej 94. Huset trænger til vedligeholdelse/maling, som påhviler
Thisted Museum i henhold til aftale med ejeren. Beboerforeningen og ejeren har flere gange rettet henvendelse til
museet om dette.
Beslutning: Ejeren retter nu sammen med Beboerforeningen igen henvendelse til Thisted Museum med anmodning
om at overholde vedligeholdelsesaftalen.
5.
Der ønskes udendørs belysning af Stenbjerg Kirke. Dette er gennemført af menighedsrådet.

2. Kan realiseres inden for 2 år fra nu:
4.
Kirkestien mellem det tidligere transformatorhus og Lykkens Håb trænger til vedligeholdelse og forbedringer:
Kommunen har på kort sigt lovet grusbefæstelse på den østligste del. Der ønskes flisebelægning på mellemlang
sigt. Der er forberedt til gadebelysning, og beboerforening har for egen regning etableret enkeltstående lyskilder.
Der ønskes på mellemlang sigt gadebelysning på hele strækningen.
Beslutning: Beboerforeningen retter henvendelse til Thisted Kommune med ønskerne.
7.
Simple forbedringer af forhold og sikkerhed for de mange gående og cyklende på Stenbjerg Kirkevej, som ikke har
fortov og cykelsti. Problemet er f.eks. manglende eller begrænset rabat til gående mellem Stenbjerg Kro og
beboerhuset, og desuden stor og farlig niveauforskel mellem asfalt og rabat mellem landingspladsen og byskiltet.
Beslutning: Beboerforeningen retter henvendelse til Thisted kommune om problemerne og oplæg til drøftelse af
mulige løsninger.
10.
Udhængende bevoksning fra private grunde dækker for gadebelysning og er til gene for gående.
Beslutning: Beboerforeningen retter henvendelse til Thisted Kommune med anmodning om opfølgning.
11.
Ønske om offentligt toilet og vandhane ved østlige indkørsel ad Stenbjerg Kirke Vej.
Beslutning: Beboerforeningen foranstalter turistinfo relevante steder om eksisterende adgang til toilet og vand. Et
ønske til en mulig adgang til vandhane ved beboerhuset videregives til gruppen vedrørende beboerhuset.
13.
Juletræ på Sømærkevej.
Beslutning: Der var ikke afklaring af, hvor et juletræ kunne være synligt for mange. Evt. yderligere overlades til
Beboerforeningen.

3. Længere tidshorisont:
8.
Ønske om frugttræer på kommunal grund på Prøvensvej. Løsningen vil kræve frivillige til pasning og pleje.
Beslutning: frivillige til pasning og pleje efterlyses. Ønsket er udskudt indtil løsning er fundet.
9.
Der er ingen gadebelysning mellem rundkørselen og byskiltet. Der er ønske om 2 supplerende lysmaster.
Gadebelysning fra ”Æbjergend” til Stenbjerg Landingsplads for at integrere og skabe sammenhæng
Beslutning: Opfølgning er udskudt indtil videre.
12.
Løsning af grundvandsproblem i østbyen.
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Beslutning: Uafklaret. Overgives til Beboerforeningen.

4. Andet:
6.
Sømærket og adgangen hertil: Sømærket trænger til maling, hvilket påhviler Naturstyrelsen. Trappeadgangen N for
sømærket er nedbrudt.
Beslutning: Opgaven overføres til gruppe 3: Adgang til naturen.
14.
Ønske om hastighedsbegrænsning på Sømærkevej.
Beslutning: Beboerne på Sømærkevej henvises til at kontakte politiet med ønsket

Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030
Arbejdsgruppe nr. 1: Byforskønnelse og infrastruktur
Beslutningsreferat af gruppens møde 14. Maj 2020 med prioritering
Deltagere: Bente Aastrup (fmd), Jesper Buus Jensen, Peter Rasmussen, Flemming Stigsnæs, Bent Fenger
Jensen (ref.)
Formålet med mødet var at gennemgå status for og prioritere handlingsplaner på baggrund af den samlede
rapport
Byforskønnelse og infrastruktur

Tidshorisont
kort sigt

langt sigt

2020‐2021

2022‐2030

Status på arbejdet

Tiltag
Skæmmende bygninger

X

i gang. Overvejelser om mulige initiativer

udendørs belysning af Stenbjerg Kirke.

X

X

er gennemført af menighedsrådet
i gang. Ønske om flisebelægning og
belysning på resterende strækning
i gang. Bente har skrevet til Thisted
Kommune, men ikke fået svar. Bente
skriver igen ang. niveauforskel mellem
asfalt og rabat
i gang. Problemer ved tre lysmaster og 2‐3
steder. Bent skriver generelt til Thisted
Kommune

X

I gang. Der er opsat skilte om eksisterende
toiletter og vandhane ved klubhuset.
Yderligere behov og muligheder drøftet

X

overlades til beboerforeningen
Græsslåning og buske udskudt til frivillig
arbejdskraft findes
I gang. Bente og Bent har lavet
henvendelse til Thisted Kommune (bilag)

kirkestien

X

Sikring af svage trafikanter
X

Udhængende bevoksning.
Ønske om offentligt toilet og vandhane
ved østlige indkørsel ad Stenbjerg Kirke
Vej.
juletræ på sømærkevej
Frugttræer på kommunal grund
Gadebelysning

X

Løsning af grundvandsproblem i østbyen.

Uafklaret. Overgives til Beboerforeningen.

Sømærket og adgangen hertil
hastighedsbegrænsning på Sømærkevej. 

Overført til "adgang til naturen"
beboerne henvises til at kontakte politiet
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På Bentes forslag blev muligheden for at få udarbejdet en lokalplan for den vestligste del af Stenbjerg Kirke
Vej drøftet. Formålet er sikre bevarelsen af en byggestil som den nuværende. Bente har talt med de fleste
lodsejere og fået positive tilbagemeldinger til ideen. Forskellige fremgangsmåder blev drøftet. Det blev
besluttet at give denne opgave høj prioritet.
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Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 2: Børn og unge. Møde nr. 2
Deltagere: Hanne Munk, Vibeke Munk, Ida Sneum
Koordinator: Hanne Munk
Referent: Hanne Munk
Dato: 09/12‐19
Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10‐ 2019
arbejde med at skabe en attraktiv by med bedre muligheder for børn og unge

Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
Fodboldbanerne – vi skal have nyt net i målene. Vi vil gerne tilføje mindre fodbold, som de mindre børn
kan spille med.
Forslag til nye tiltag:
Vi vil arbejde for at få en naturlegeplads – gerne med gynger, rutsjebane, klatrestativ, sandkasse, vippe
og nogle niveauer/bakker til at løbe/lege på i den ene ende af sportspladsen. Evt. en lille bålplads.
Det kunne være en idé at få lavet en god skovlegeplads et sted i Stenbjerg Plantage. Evt tæt ved nogle af
skovens cykelstier, så man nemt kan cykle til dem.
Trusler og barrierer:
Naturstyrelsen iht. skovlegeplads.
Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
1. Er i gang:
2. Kan realiseres inden for 2 år fra nu: Legepladser og bålplads
3. Længere tidshorisont:

Side 31

Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030: Arbejdsgruppe nr. 3: Adgang til naturen
Deltagere: Sven Erik Nissen, Lene van der Looy, Tim van werde, Ole Henriksen, Niels Thyge Riisgaard
Koordinator: Ole Henriksen
Referent: Niels Thyge Riisgaard
Dato:

Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10 2019
fortsætte arbejdet med stilaug, at få afmærket trampestier og eksisterende stier, skabe forbindelse fra
Stenbjerg Landingsplads og Stenbjerg By til Naturstyrelsens stier i Stenbjerg Plantage.

Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
Lokale og gæsters mulighed for at gå ture og opleve vores skønne natur.

Forslag til nye tiltag:

Referat 12.12.2019 fra arbejdsgruppe 3 vedr. adgang til naturen
Mødt: Svend Erik Nissen, Lene van der Looy, Tim van Werde, Ole Henriksen, Niels Thyge
Riisgaard
Svend Erik Nissen redegjorde for den tidligere arbejdsgruppes (Stenbjerg Stilaug) forslag til
godkendte og afmærkede trampestier.
2 forslag indsendtes: 'Kultursløjfen' på ca. 6 km i og omkring Stenbjerg og den store tur
'Natursløjfen' på ca. 12 km gennem skov, mose, klit og strand.
Godkendelsesproceduren er omstændelig, omfattende Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Thisted
Kommune, lodsejere. Kontakten til lodsejere bør ske via kommunen, da private områder udgør
et særskilt problem. Generelt gælder en godkendelse i 10 år.
Afgørelse i sagen forventes ikke før foråret 2020.
Stierne kan ikke forventes godkendt til terræncykling.
Et alternativ til Redningsstien (som ikke er sendt til godkendelse) drejer sig om en rute fra
Stenbjerg Kirke Vej via Saravej, over klitten, krydse omfartsvejen over klitheden til Sdr.
Vorupør ad eksisterende spor og derefter til stranden og Vorupør via P-pladsen i Sdr. Vorupør.
Dette alternativ til Redningsstien skal udarbejdes i samarbejde med Vorupør Stilaug
Niels Thyge Riisgaard
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referent
Referat af 25.11.2019 fra arbejdsgruppe 3 vedr. adgang til naturen
. Området N for omfartsvejen har en uudnyttet ”skovvej” mod Sdr. Vorupør og en lidet benyttet
”sti” fra ca. 100 m før redningshuset løbende mellem hede og klit, og som ender på stranden
ca. 700 m fra P-plads (m/toilet) ved Sdr. Vorupør strand.
. Området S for Stenbjerg Kirke Vej har en sti fra ca. 100 m Ø for Kaethe Lassens Hus. Man
kan gå ned over skrænten til den gamle sti eller dyreveksel vestpå til lidt S for de store Ppladser, derpå S til Sømærkevej, hvor den går over klitten til havet.
. Forslag om en kort 'pensionistrute' max. 4 km
. Forslag om navne på stier foruden farver
. Der ønskes ' autoriserede' stier
. Naturstyrelsens folder med vejnavne og oversigt over shelters efterlyses
. Møde med allerede fungerende arbejdsgruppe ønskes for en orientering (Sven Erik Nissen
o.a.)
Referat af møde d. 10.2.2020
Deltagere: Svend Erik, Thyge, Tim og Lene, Bente, afbud fra Ole og Pernille
Bo Immersen, Nationalpark Thy og praktikant deltog i første halvdel af mødet.
4 forslag til stier sendes til godkendelse. Grundet konsekvensanalyse for naturen, tinksmed,
traner og storspove, kan der være tvivl om forslag 2 ruten ud over klitheden fra Redningsvejen
og til havet kan godkendes, møde i råd og bestyrelse afventes.
Kulturstien ved Sømærket vejen op ryddes af stilauget, Trappen på Sømærkets nordside har
Naturstyrelsen ikke vedligeholdt. Der rettes henvendelse vedr. istandsættelse.
Vi kontakter lodsejere for tilladelse til afmærkning.
Nationalpark Thy vil under forudsætning af godkendes i bestyrelsen finansiere pæle og
skiltning, lave app og folder. Bo skal have materialet med kort beskrivelse af seværdighederne
undervejs. Der tænkes ikke opsat infotavler. Gennemgået ruterne vedr. steder, der skal
beskrives. Oplæg følger.
Vi ser ingen mulighed for at stierne kan være handicapvenlige. Vejledning til afkortning af stier
kan gives personligt ved Nationalparkens Temacentret.
Drøftet brug af Cold Hawaii logoet på skiltningen ved vejene, god ide for at bringe
sammenhæng mellem kystbyerne. Drøftes i Kystbyernes Netværk. På Naturstyrelsens arealer
markeres kun én retning og der kan ikke komme andre logoer på pælene hos dem. Markering
ved kommunens vej benyttes eksisterende skilte og/eller pæle i skel. Stierne gennemgås for ca.
antal pæle.
Dansk Vandrelaug har tilbudt at gennemgå stier m.h.p. kvalificering af dem. Det kræver flere
pæle end vi har tænkt.
Lene tilbyder at oversætte foldere til hollandsk, her kommer mange turister fra Holland.
Der kan indgås 10-årig kontakt med Naturstyrelsen jfr. Beslutning i Beboerforeningens
bestyrelse.
Alternativ til Redningsvejen af den helt gamle vej udsættes til senere.
Ref. Bente
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Trusler og barrierer:
Lange ventetider for endelig godkendelse fra lodsejere. Hensyn til sjældent fugleliv kan forhindre
godkendelse af én af vore forslag.
Beskyttede naturtyper kan hindre reetablering af sti som ikke har været brugt i mange år, men
måske kan historien vinde hævd.

Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
1. Er i gang:
4 forslag til stiforløb indsendes til godkendelse, når lodsejere er spurgt
2. Kan realiseres inden for 2 år fra nu:
Reetablering af den helt gamle Redningssti
3. Længere tidshorisont:
Tilsyn og vedligehold varetages af Stenbjerg Stilaug. Når den 10‐årige kontrakt udløber
revurdering af forløb og behov.

Trusler og barrierer:

Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
1. Er i gang:

2. Kan realiseres inden for 2 år fra nu:
3. Længere tidshorisont:

Referat fra møde i Stenbjerg Stilaug d. 20.5.2020. gruppe nr. 3 adgang til
naturen
Deltagere: Svend Erik Nissen, Pernille Olsen, Bente Astrup
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-private lodsejererklæringer er i hus
- afventer Nationalparkens behandling af vore forslag. Møde i slutningen af juni.
- afventer kontakt fra Vorupør
- der arbejdes på at skaffe penge til naturformidling med videospots på Kulturstien
- det undersøges om der findes gamle kort over Redningsvejen mellem Stenbjerg og
Sdr.Vorupør. Thisted Museum spørges.
- vore stier er ikke handicapegnet grundet sandet i klitterne og stiernes beskaffenhed.
- arbejde på istandsættelse af nogle af stierne, afventer endelig godkendelse
- gruppen udsætter beslutning vedr. istandsættelse af trappen op til Sømærket fra
nordsiden. Adgang fra vestsiden er ok.
Referent Bente
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Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 4 og 5: Klubhus, sportsplads og fællesskabet.
Møde nr. 2.
Deltagere: Vibeke Munk, Ida Sneum, Hanne Munk, Jan Madsen
Koordinator: Hanne Munk
Referent: Hanne Munk
Dato: 9/12/19
Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10 2019
arbejde med bedre forhold i Klubhuset, skabe mulighed for flere aktiviteter i klubhuset og på
sportspladsen til gavn for fællesskabet.
Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
Vi vil bevare de aktiviteter, der allerede er ved klubhuset og på sportspladsen. Herunder krolf, kroket,
petanque, madlavning, torsdagsklub og fællesspisning.
Vi vil gerne styrke brugen af huset til andre aktiviteter. Gerne af andre af byens foreninger og til foredrag
osv.
Forslag til nye tiltag:
Fælles hjemmeside, der kan linke til foreningerne og indeholde aktivitetskalender for byen. Der skal
søges penge hjem til at lave den (hvis ikke nogen vil gøre det frivilligt i byen), og der skal være nogen til
at holde den opdateret.
‐ Nemmere adgang til udstyr til aktiviteter på sportspladsen. Det skal være muligt for turister og byens
borgere med gæster, børn og børnebørn at få adgang til kroket, petanque og krolf. Der skal lægges et
depositum. Der kan søges penge hjem til særligt udstyr til udlån, så brugernes udstyr ikke bliver blandet
sammen. Det skal være en sommeraktivitet. Der skal laves et regelsæt og åbningstider. En idé kunne
være at have en gruppe af frivillige, der kan stå til rådighed til udlevering og aflevering af nøgle til det
ottekantede lysthus.
‐ Renovering af klubhuset. Det kunne være en god idé at bygge til med en udestuelignende bygning, så
der kunne blive måske 60 mennesker i stueplan. Tilbygning med fladt tag. Kunne give lys, luft og flere
muligheder for at holde arrangementer for flere af byens borgere. Klubhuset ville have bedre plads til
foredrag og lign. Tilbygning udelukker ikke muligheden for at få en elevator. Det er stadig et ønske.
‐ Det ville være godt at få åbnet op ind til sportspladsen. Det ville hjælpe meget at få fjernet
hybenbuskene. Klubhuset skal være synligt, så folk, der kommer forbi, tør komme ind.
Indkøbsordning med frivillige, der kan hjælpe ældre i byen med at handle. Kan evt. lægges til gruppe, der
arbejder med seniorboliger o. lign. Det kunne gøres med en liste, hvor forskellige frivillige kan stå til
rådighed på en bestemt ugedag.
Trusler og barrierer:
Tilgængelighed: Hvem skal stå til rådighed for adgang til udstyr til sportspladsen?
Vedligehold og opdatering af hjemmeside – finansiering.
Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
1. Er i gang: Renovering af klubhuset bliver diskuteret i Aktivitetsklubben
2. Kan realiseres inden for 2 år fra nu: Nemmere adgang til udstyr, indkøbsordning, hjemmeside,
renovering af klubhus.
3. Længere tidshorisont:
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Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 6: Bosætning
Deltagere: Annette Quistgaard, Sessan Bentzen, Kirsten Jensen, Bente Astrup
,
Koordinator: Kirsten Jensen
Referent: Bente Astrup
Dato: 28.11.2019 næste møde d. 10. januar 2020 kl. 19 i Klubhuset.
Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10 2019
arbejde med at styrke de ting vi er glade for, bevare vort særpræg og skabe mulighed for øget
bosætning, sikre balance mellem fastboende og fritidsboere.
Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
Bevare vort særpræg. Bevare roen, vi har ingen støj fra voldsom trafik og styrke aktiviteter i et
inkluderende miljø og fællesskab i tryghed og tillid. Bevare forskellen på sommer med mange gående
og cyklende turister og vinter, hvor vi har vores by og omgivelser, næsten for os selv. Bevare balancen
mellem fast boere og fritids boere. Bevare og styrke værdierne. Styrke udviklingen inde i byen. Bevare
mix af by og land og det åbne indtryk. Vi ønsker ikke alle ledige grunde udfyldt. Styrke bosætning, flere
fastboende i de gamle fiskerhuse, skabe flere lejeboliger og/eller Olle Kolle. Styrke et arbejdsliv i
Stenbjerg.
”Vi bor ikke i Stenbjerg, vi er Stenbjerg”.
Forslag til nye tiltag:
1. etablere lejeboliger
2. arbejdsgruppe om Olle Kolle (mange forskellige modeller) Hvordan tænkes et bæredygtigt liv
og bæredygtige materialer. Fondsvenligt.
3. beskrive landskabet omkring os i en landskabsanalyse og i talesætte værdierne se bilag 1
4. skabe en kulturel vedtagelse af, hvad der er vigtigt for borgere i Stenbjerg at bevare.
Manifestere, visualisere ved fotoudstilling af det vi er glade for. Se bilag 2.
5. innovations konsulent til at hjælpe
Trusler og barrierer:
Fredninger og § 3 naturbeskyttelsesloven og manglende kommunal planlægning for byen.
Vore ressourcer og kan vi få samlet kræfterne
Vil beboerne bidrage med billeder og materiale til fotoudstillingen
Vil Thisted Kommune samarbejde om landskabsanalysen? Søge fonde til formidling
Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
4. Er i gang:
5. Kan realiseres inden for 2 år fra nu:
Landskabsanalyse. Projektbeskrivelse 1.
Udstilling, hvad kan vi godt lide ved Stenbjerg projektbeskrivelse 2.
6. Længere tidshorisont: Etablere Olle Kolle
Projektbeskrivelse 1.
Projektgruppe: Bosætning
Projektbeskrivelse no. 1

Projekt: Landskabsanalyse
Tidshorisont for gennemførelse: 1 år
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Dato: 25. nov. 2019

Behov for midler: ??

Formål:
Fra det første borgermøde er identificeret at, det er vigtigt, at ’bevarer at landskab og by smelter
sammen’. Men hvad er det særlige ved landskabet? Og hvilke dele af dette landskab vil vi bevare? Og
hvordan kan de forskellige landskabstyder forbindes? Og formidles?
Derfor er projektets formål, (1) at få udarbejdet en landskabsanalyse der kan bidrage med at
identificere hvor mange og hvilke landskabstyper der er i og omkring Stenbjerg.
Dertil bidrager analyse bidrager med (2) at vi, borgere byen får øje på og er i stand til at
italesætte, hvad ved naturen i og omkring Stenbjerg, der er unikt.
Mål:
At skabe visuel formidling i form af et bykort, der viser hvor, samt beskriver de forskellige landskabs
typer. Kortet skal formidles gennem (1) et stort fysisk skilt som er opsat i byen, (2) uploades digitalt på
byens webside.
Beskrivelse:
Der skal udarbejdes et skriv til kommunen, teknisk afdeling vedrørende byplanlægning. Hvis kommunen
ikke vil betale for sådan en analyse, kan der søges fonde til udarbejdelsen.
Budget:
Midlerne skal anvendes til:
Konsulent analyse og udarbejdelse af rapport
?? kr.
Fysisk skilt
? kr.
Projektbeskrivelse 2.
Projektgruppe: Bosætning
Projektbeskrivelse no. 2
Dato: 25. nov. 2019

Projekt: Udstilling ”hvad kan vi godt lide ved Stenbjerg”
Tidshorisont for gennemførelse: 1 år
Behov for midler: 27.000 kr.

Formål:
Fra det første borgermøde er identificeret at det er vigtigt, at ’bevarer hvad vi kan lide’. Lige nu er svaret
hertil tvetydigt og vi peger på muligheden for at skabe en kulturel vedtagelse af centrale elementer af
hvad, der er vigtig for borgere i Stenbjerg at bevarer.
Derfor er projektets formål er at eksternalisere, (at identificere, sætte ord på og manifester
visuelt), hvad borgere i Stenbjerg godt kan lide ved byen. Når vi ved ’hvad’ der skal bevares, kan
man bruge dette manifest som en guideline for hvad der er væsentligt når andre aktiviteter
diskuteres.
Projektet har også til formål at aktivere borgere i en fælles proces og heri gennem at tage et
ansvar for, hvad der er væsentligt at bevarer.
Mål:
At skabe en fysisk udstilling med borgernes billeder/fotografier/kunst af udlagte temaer vedrørende
centrale elementer ved Stenbjerg som borgere sætter pris på.
Budget:
Midlerne skal anvendes til:
Print af billeder
20.000 kr.
Materialer til at lave den fysiske udstillingen, eks. lamper til at belyse, materialer
3.000 kr.
til at hænge billeder op med.
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Lokale leje, el. Ol. ’Kaj Munks Hus’
Drikkevarer ved åbningsreception
Manifest – Bosætningsstrategi

3.000 kr.
1.000 kr.

Manifestet danner grundlaget principperne, retningen og intentionerne der ligger til grund for retningen for en
bosætningsstrategi. Manifestet beskriver således bosætningsgruppens holdninger og mål. Slutteligt kan manifestet
kan bruges som et redskab i form af en guide eller rettesnor til at vurdere om ideer og aktiviteter understøtter
manifestet. Manifestet er således med til at skabe et ståsted og sikre en kontinuerlig retning over tid.

Målet for en bosætningsstrategi
‐ at flytte status fra fritids‐ til helårsboliger

Bekymringer manifestet forholder sig til:



Turistsæsonen er et åbent vindue, der viser billige boliger. Derfor er der en bekymring for, om for mange
boliger i byen bliver til fritidsboliger.
Tilflyttere fra øst er bekymret for at finde arbejde i kommunen, hvilket kan øge risikoen for, at et helårshus
skifter status til fritidshus, grundet manglende jobmulighed.

Indsatser målrettes
Bosætningsstrategien målrettes derfor personer, der allerede har adresse i Thisted kommune. Det kan
være de bor til leje i omkringliggende byer eller bor i egen bolig, men gerne vil ud og bo ved vandet og være
tæt på naturen. Det er personer som måske allerede er i job eller som i en eller anden grad har etableret sig
(foreninger, aktiviteter, børn i skoler, venner, familie ol.)
Principper for aktiviteter
Derfor har vi defineret at målretningen for bosætningsgruppens indsatser skal kunne gå under følgende
principper:
1. Aktiviteter målrettes udenfor turistsæsonen.
2. Der lægges særlig fokus på aktiviteter i følgende perioder: (maj‐juni) & (september‐december).
3. Vi ønsker, at skabe aktiviteter der har omdrejningspunkt i de særlige karakter byen kan tilbyde – natur,
strand, kunst og landingspladsen.
4. Bosætningsaktiviteter behøver ikke nødvendigvis være enkelt stående med indsatsen kan være et
delelement ved eksisterende aktiviteter i og omkring byen. Vi ser på: Hvad er muligt? Hvad ser der i
kommunen som vi kan kobles os på? Hvilke ressourcer har vi? Hvordan kan vi anvende / omdanne disse
ressourcer til aktiviteter?
Fordelen ved denne tankegang er, at hermed ligger vi os opad eksisterende marketing og kan dermed nå
længere og bredere ud i kommunen.
Brainstorm idéer hertil er:
o

Alive festival:
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Stenbjerg tilbyder at udbyde en aktivitet under Alive festivallen. Aktiviterne er
indholdsmæssigt fokuseret på oplevelser i natur og omkring byen. Eksempelvis: 1)
vandreture på Stenbjergs stierne og 2) formidling af naturen1
o
o

Bosætningsambassadører:
Denne idé omhandler at tydeliggøre muligheden for at tale med personer, der bor i
Stenbjerg under de øvrige aktiviteter der afholdes. Vi ønsker et ambassadørkorps der er
villig til at være ambassadør ved arrangementer. Skiltning og tydeliggørelse af disse
ambassadører ”at bo i Stenbjerg” kan ske på flere måder, som endnu ikke er afklaret: Idéer
hertil er. 1) en t‐shirt med et slogan, 2) en badge der sidder på tøjet, 3) en lille ’messe‐
stand’ /område der skilter med at man kan tale med borgere der bor i Stenbjerg.

5. Nye aktiviteter eller initiativer fra andre borgere som eventuelt går udover gruppens principper, er til
hver en tid velkommen! Men bosætningsgruppen vil tilstræbe at centrere sin kræfter omkring
ovenstående principper.

1

Se bilag 1. Vi har lavet en brainstorm på hvilke personer vi kunne kontakte vedrørende formidling
af naturen.
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Referat fra møde i bosætningsgruppen d. 19.5.2020
Deltagere: Anette, Kirsten, Sessan og Bente
Rettelse til Ottos skriv s. 24 nye tiltag:
5. innovationskonsulent til at hjælpe med fondssøgning til Olle Kolle
Målet for bosætningsstrategi:
- At flytte status fra fritids- til helårsboliger
- At flytte status fra sogn til by (200 indbyggere) 1.1.1999 var 207 beboere i
Stenbjerg.
Nye forslag til aktiviteter:
- bemandet infostand om at bo i Stenbjerg, når der er arrangementer ved
Landingspladsen
- video naturformidling til Kulturstien, stien gennem Stenbjerg, ansøgning om
finansiering under udarbejdelse. Lægges på www.stenbjergthy.dk
- video kulturformidling til Kulturstien, stien gennem Stenbjerg
- vi foreslår Aktivitetsklubben lave et kursus: ”blive venner med din I-pad”
- vi foreslår Beboerforeningen arrangerer et møde: ”bliv fortrolig med Airbnb,
ferieboliger og oplevelser”
- etablering af en ny arbejdsgruppe vedr. OlleKolle
Aktivitet der udgår: Landskabsanalyse. Thisted Kommune har udarbejdet en sådan og
det er mere til den helt overordnede planlægning af Kommunen.
1. prioritet: bemandet infostand
2. video naturformidling
etablere lejeboliger flyttes til langt sigt
Referent Bente
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Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 7: Erhverv

Deltagere:
Jesper Buus
Werner T. Ernst

Koordinator: Jesper
Referent: Werner
Dato: 25.11.19. Revideret 7‐5 2020
Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10 2019
arbejde med at øge muligheder for udvikling af erhverv, sikre at erhvervsdrivende kan bruge deres
ejendom efter formålet.

Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
‐ Stedets særpræg (byen med omkringliggende uspoleret natur ‐ hav/landingsplads/fiskeriet…)
‐

Kontrolleret/skånsom udvikling af området (”ingen Disneyland” – med landingspladsen som
trækhest, men ikke eneste spiller!

‐

Sikre det eksisterende erhvervsliv (kro‐camping‐airbnb mm) ved at undgå ublu konkurrence fra
overdrevne/uigennemtænkte gratis tiltag

‐

Det eksist. fiskeri derude (hvordan sikres det på længere sigt? Stikord: generationsskifte!)

Forslag til nye tiltag:
‐ Meget skånsom udvikling ude ved havet
(eks: 1. evt lille caffe/udskænkningssted ved landingspladsen (el. andetsteds?), men placeret uden
at spolere helhedsbilledet/ånden – f.eks. i indhak i sydvestligt hjørne. 2.evt fast (deltids?)
fiskeudsalg på landingspladsen, hvor lokale fisk kan købes (primært fra fiskerne på stedet, fra
Hanstholm mm ved manglende forsyning derfra)
‐ Fremme samarbejdet og dialogen med de godkendende myndigheder for
lettere/hurtigere/mere rimelig sagsbehandling (ved erhvervsansøgninger mm)
‐

‐

Mere indgående kontakt og samarbejde (møder) med Kystbyernes Netværk og NPT‐folkene for
at afklare fælles interesser og evt fælles initiativer (også, men ikke kun‐ overfor
myndigheder/mht bevillinger)
Lade surf industrien udvikle sig, hvor det er godt surf område. Vi vil satse på andre brugere af
Thy, vandrere og cykelturister
Tænke de eksisterende erhvervsinteresser fra starten ind i tiltæg som gratis faciliteter som
f.eks. shelterpladser og p‐pladser til autocampere (eks: for mange shelterpladser ” i byen”
konkurrerer med Camping og Airbnb, ‐ mht autocampere skal vi undgå kaotiske tilstande som i
Bøgesteds Rende ved f.eks. at afkræve et vist overnatnings‐/brugsgebyr, hvorigennem der
også kunne reguleres mængden af tilstrømning og som giver de etablerede erhverv en rimelig
chance for at være med i konkurrencen…)
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‐

Sørge for at trække aktiviteter til byen også (og ikke kun til havet/landingspladsen) – f.eks. ved
at etablere stisystemer/afmærkede vandreruter, gennem naturen med byen somnaturlig
knudepunkt (samt en raste‐/bålplads ved et el. flere sådanne steder… ‐ evt forbi eksist. erverv
(kro/camping/fremtidig caffe i byen/skovkanten?)

‐

Fiskeriet: gerne tiltrækning af nye/unge fiskere, der kan overtage tjansen, når de gamle lægger
op, så det ikke dør ud om ti år! (få evt interesserede folk med ud, sikre forkøbsret for bådene
ved evt salg til lokale interesserede? osv osv… ‐det må fiskerne ta´ op…)

‐

Fremstilling af mere info‐materiale, der fortæller om byens historie og interessante spots…

‐

Opmuntre driftige folk (unge?) til at turde starte op (evt etablere infomat. og hjælpenetværk
for sådanne folk/sit.?) give vejledning og støtte til at udvikle mikrooplevelser.

‐

Udlægge område til lettere erhverv, håndværk, i området mellem pumpestationen og Niels
Juelsvej notat af 14.2.20 og ved Istrupvej/StenbjergKirke vej til butik/kunsthånværk

‐

Prioritere: 1. erhvervsområder og mere personlig kontakt med myndigheder. Opfordre
kommune til at hjælpe med at finde ud af alle regler og derved støtte borgeres initiativ. Undgå
at drukne i bureaukrati.
Støtte med papir arbejdet til nye fiskere.

‐
‐ Rettelser jr. Møde d. 7.5.2020
Trusler og barrierer:
‐ Ukontrolleret udvikling og (uoprettelig) tab af stedets særprægethed ved for
hurtige/voldsomme/uigennemtænkte initiativer
‐

Manglende initiativ/(unge)folk, der tør give sig i kast med at prøve at opbygge en eksistens
(virksomhedsopstart/iværksætning) herude

‐

Manglende samarbejdsvilje/forståelse fra godkendende myndigheder

‐

Konkurrenceforvridning og tab af eksist. erhverv/nye investeringer derfra ved
uigennemtænkte initiativer/faciliteter
Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
1. Er i gang:
2. Kan realiseres inden for 2 år fra nu:
3. Længere tidshorisont: b

erhverv

Tidshorisont
kort sigt
2020‐2021

Meget skånsom udvikling ude ved
havet

langt sigt
2022‐2030

Status på arbejdet
Arbejdsgruppen for Stenbjerg
Landingsplads opfylder vore tanker
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Fremme samarbejdet og dialogen med
de godkendende myndigheder
Mere indgående kontakt og
samarbejde (møder) med Kystbyernes
Netværk og Nationalpark Thy
Tænke de eksisterende
erhvervsinteresser fra starten ind
Sørge for at trække aktiviteter til byen
også
Styrke fiskeriet
Fremstilling af mere info‐materiale
Opmuntre driftige folk (unge?) til at
turde starte.
Nyt erhvervsområde

Stisystemer er planlagt, afventer
godkendelse
Nationalparkens App,
www.Stenbjergthy.dk, videospots om
Kultursti planlagt, afventer
finansiering
Der kan gives vejledning i opstart at
mikrooplevelser
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Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 8 og 9: Kirke, kunst, kultur og
kunstnerbolig
Deltagere: Flemming Stignæs, Bent Sørensen, Anna‐Louise Kjær, Svend Erik Nissen, Hanne Munk og
Ida Sneum
Koordinator: Flemming Stignæs
Referent: Anna‐Louise Kjær
Dato:25. nov. 2019
Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10 2019
arbejde med at udvikle varierede kulturarrangementer, bevare kulturarven og etablere kunstnerbolig.
Hvad vil vi gerne bevare og styrke? Kunstnermiljø og udnyttelse af kirke og nuværende faciliteter.

Forslag til nye tiltag: 1. Bruge kirkehusets førstesal til foreløbig kunstnerbolig, hvor der bliver sat lås
bar dør i til 1.sal, brug af toilet og køkken i stueplan.
Beboelse evt. 1 måned ad gangen, eller efter behov. Lejen skal dække udgifter til lys, vand og varme.
Betaling evt. i malerier.
Malerværksted kan foregå Sømærkevej 2, i værkstedet.
Ønske om permanent kunstnerbolig, med køb af selvstændig bolig i Stenbjerg.
2. koncerter i kirken. Musikarrangementer til hele året for alle, evt. med private
intimkoncerter.
Anlæggelse af smukt og indbydende område på kirkegården til udendørs vielser.
3. økonomisk hjælp fra fonde.
Trusler og barrierer: 2a. Brug af kirke, hvad er muligt også med henblik på udstilling. Øvrige
udstillingsmuligheder kunne være kirkehusets stueplan, klubhuset, Birthe Ostens atelier, fiskerhusene
ved havet.
1a. Flemming undersøger pris for beboelse, Svend Erik vil kontakte Frisiske kunstnere, Hanne kontakte
kunstnere i sit netværk, jeg kontakter Anne Grethe om atelier. Evt. samarbejde med Statens museum
for kunst, der er i gang i Doverodde og Hanstholm.
3a. Ida, Hanne og Svend Erik vil undersøge fond muligheder.
Tilbagemelding til Flemming.

Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
4. Er i gang: ovenstående
5. Kan realiseres inden for 2 år fra nu: ovenstående
6. Længere tidshorisont: køb af permanent kunstnerbolig
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Møde d. 28/2 i Kirke‐og Kulturudvalget i kirkehuset.
1.
Udvalget beså 1.salen i kirkehuset og var enige om, at der kunne etableres en dejlig bolig for
Kunstnere.
Økonomien for kunstnerbolig diskuteres videre.
Indretning med møbler o. Lign. vil blive taget op ved de kommende generalforsamlinger, for at
Afsøge muligheden for private donationer fra Stenbjerg. Desuden muligheder for erhvervelse fra
Genbrug i Nors.
2.
Med henblik på erhvervelse af hus/permanent kunstnerbolig vil Sessan tage kontakt til Addi
Påske.
3.
Det blev besluttet at oprette en forening med navnet Kunst, kultur‐og Kirke, med indkaldelse til
stiftende generalforsamling d. 15. april, kl. 19 i kirkehuset.
Der annonceres via husstands omdelte sedler og via Facebook.
Der udarbejdes forslag til vedtægter og kontingent. Sessan kontakter Bente Astrup for
råmateriale til vedtægter, som kopieres til alle i udvalget til næste møde.
4.
Fond udvalget forsøger at finde muligheder for tilskud og holder møder herom efter egne
aftaler.
5.
Planche på dansk, tysk og engelsk skal laves.

Næste møde: 18/2 kl. 16 i Kirkehuset.
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Referat af møde i kirkehuset omkring opstart af kunstnerbolig og foreningen Kunst, kultur og kirke i
Stenbjerg.

Dato: 24/02‐2020
Tilstede: Flemming Stigsnæs, Ida Sneum, Anna‐Louise Kjær, Sessan Bentzen og Hanne Munk
Referant: Hanne Munk

Dagsorden:
1. Vi gennemgår dokumenterne fra Sessan og Bentes sidste projekt omkring oprettelse af kunstnerbolig.
2. Aftaler dato for stiftende generalforsamling, indkaldelse til samme og næste møde.
Først skal vi have sat numre på siderne, så vi kan finde rundt. Det bliver således:

1: Endelig projektbeskrivelse
2: Udtalelse om Kunstnerhus
3: Mål for Stenbjerg Kunstnerhus
4: Etablering af bolig for kunstnere i Stenbjerg (2 sider)
5: Forslag til dagsorden for stiftende generalforsamling
6: Ansøgning om midler fra Lars Larsen – JYSK A/S (2 sider)
7: Møde med dansk projektrådgivning
8: Udkast til vedtægter for foreningen Stenbjerg Kunstnerhus.
1:
Vi kan godt bruge dele af projektbeskrivelsen med små ændringer. Navn på foreningen og projektet skal
ændres.
Sætningen omkring de baltiske lande og norden bliver stående af hensyn til fondsansøgninger.
Birthe Ohsten og Freddy Eriksen skal skrives på som områdets kunstnere.
Der skal ikke stå båd, men pram. Båd i parentes. ”Hus” ændres til bolig.
Iht. krav tilføjes det, at man skal være medlem af BKF og/eller have deltaget i en censureret udstilling.
-

hvad skal kravet være til forfattere og musikere? Måske en udgivet forfatter, men hvad så med
musikeren? Vi går i tænkeboks.

2:
Ida vil gerne snakke med borgmester Ulla Vestergaard om en udtalelse om kunstnerboligen.
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3:
Små ændringer i tråd med projektbeskrivelsen (side 1).
Hanne undersøger, hvem der kan lave et logo. De tre K’er, gerne med havtorn, marhalm, en måge eller
andre kendetegn. Anna‐Louise har lavet en skitse, som Hanne går videre med.
Det diskuteres, om det skal være et krav, at en kunst afholder et foredrag eller en koncert. Dette kan evt.
medføre nedsættelse af huslejen. Ellers skal det ikke være et krav, men et tilbud. Kommende
kontaktperson for kunstnerboligen kan stikke en finger i jorden.
Huslejen skal være 1000 kr. inkl. forbrug. per. uge. Hanne forsøger at formulere en sætning om, at huslejen
kan sænkes, hvis der bliver lavet et arrangement for borgere i byen.
4:
Små ændringer i tråd med tidligere ændringer. ”Hus” ændres til ”bolig”. Tilføj ”musikere”. Dokumentet
ændres til ”Ansøgning til fonde”.
Dokumentet uden overskrift lægges til her.
Bolig er forsikret under kirken – det er der styr på.
Kunstneren bliver selv ansvarlig for rengøring. Det kan også bestilles udefra for 500 kr. Der må ikke ryges
eller medbringes husdyr.

5:
Vi springer over. Kan laves senere.
6:
Lars Larsen ansøgning gemmes. Dele kan bruges.
Der kan senere søges penge til indretning/opstart. Og større til projekter.

7:
Det tidligere møde med dansk projektrådgivning kan vi ikke bruge til noget.
Men kommunen har en rådgiver til fondsansøgning, Mads Albrektsen.

Man kan søge 25.000 ved kommunen til lokal udvikling. Hanne får papirerne til gennemlæsning.
8:
Vedtægterne. Navnet diskuteres – ender på Kunst, Kultur og Kirke i Stenbjerg.
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Flemming fortæller, at vi må bruge kirken til alt, også udstillinger på kirkegården. Menighedsrådet
godkender udstillingerne, der skal være i kirkens rum.
Man kunne sætte en tavle op med oversigt over arrangementer.

Vedtægter:
Der skal laves små ændringer ligesom med de andre dokumenter.
Generalforsamling kommer fortsat til at være mandag efter palmesøndag. Det er 6. april i år. Vi skal
indkalde en måned før – det gælder også den stiftende generalforsamling.

Paragraf 12 slettes.
Paragraf 13 (nu 12) ændres, så det præciseres, at overskydende midler ved opløsning af foreningen skal
blive i byen.
Kan Ida skrive ændringerne i vedtægterne ind?

Vi aftaler næste møde den 3/3‐2020 kl. 16.00 i Kirkehuset.
På næste møde skal vi formulere indkaldelse til stiftende generalforsamling.
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Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030. Arbejdsgruppe nr. 10: Stenbjerg Landingsplads
Deltagere:Erik Christensen, Ove Hegnhøj, Keld Christensen, Tina Christensen, Karsten Bonde, Palle
Larsen. Birgitte Ussing Christensen
Koordinator: Tina Christensen
Referent: Birgitte Ussing Christensen
Dato: 25.11.2019
Arbejdsområde: Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i inputtene fra borgermødet 16‐10 2019 arbejde
med at sikre et aktivt sted og bevare kulturmiljøet, bedre forholdene for fiskeriet, badende og besøgende
til dette unikke sted. Udpeget som 1 af 50 unikke steder i Danmark til ” Smuttur”.
Hvad vil vi gerne bevare og styrke?
1.Miljøet omkring landingspladsen skal bevares og det der skal være bedst mulige vilkår for de fiskere der
har både på stranden ved landingspladsen, så miljøet bliver så originalt som muligt.
2.Ny og længere mole ønskes til gavn for både fiskeri og de badende der besøger stranden ved
Landingspladsen.
3.Nationalparkens infocenter skal om muligt have længere åbningstid f.eks. 10 ‐ 17.
4.Parkeringsforholdene skal forbedres både ved redningshuset og de P pladser der er på Stenbjergvej.
5.Toiletbygningen ved P‐pladsen på Stenbjergvej bør renoveres.
6.Vejen Stenbjerg Landingsplads skal renses op på begge sider.
7.Der skal opsættes et skilt hvor P‐pladsen foran redningshuset slutter, om at kun ærindekørsel er tilladt,
på resten af strækningen ned langs fiskerhusene.
8.Madpakkehus diskuteres. Der kan sættes 2‐3 borde ind i fiskerihuset, hvor folk så ved dårligt vejr kan
spise deres madpakker. Der kan ikke sættes skilt på døren om denne mulighed af hensyn til b l.a.
Fødevarestyrelsen.
Forslag til nye tiltag:
9.Multihus ved den store P‐plads, indeholdende cafe, badefaciliteter til surfere, plads til reparation af
fiskernes både ect. Dette kunne vi forestille os beliggende i nærheden af den store P plads på Stenbjergvej,
i forbindelse med både naturlegeplads og sheltere. Vi tænker det hele godt tilpasset naturen i området
Trusler og barrierer:
Økonomi.
Naturstyrelsen.
Kommunen.
Forslag til handlinger og hvis muligt hvor ligger ansvaret/bolden?
1. Er i gang:
ad 2.fiskeriforeningen arbejder med en ny mole.
ad.3 Byens foreninger bør sammen rette henvendelse til NP‐Thy om længere åbningstider i centret.
ad.4, 5, 6 og 7. Byens foreninger bør rette henvendelse til kommunen om oprensning af vejen for
sand og renovering af den store P plads samt toiletbygningen. Endvidere bør kommunen opsætte
skilt med kun ærindekørsel tilladt fra huset hvor nationalparken har sit infocenter og gældende
resten af vejen ned langs fiskerhusene.
2.
Kan realiseres inden for 2 år fra nu:
3.
Længere tidshorisont:
ad. 9. Multihuset ved den store parkeringsplads.
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17. marts 2020

Bevarelsesplan for Stenbjerg Landingsplads – bevarelse og fornyelse

Projekt vedr. Stenbjerg

Der arbejdes for tiden med en samlet Udviklingsplan for Stenbjerg 2019‐2030 i
Stenbjerg Beboerforenings regi.
Dette notat er udarbejdet af en undergruppe, der arbejder med Stenbjerg
Landingsplads.
Gruppen har holdt en række møder, og vi mener, at netop Stenbjerg
Landingsplads er så vigtig for Stenbjerg, at vi bliver nødt til at se alvorligt på,
hvordan denne perle bevares.
Der er ikke nogen helhedsplan for området, og det er også nødvendigt snarest
at se på den fremtidige økonomi i driften af hele området: molen, husene,
turistforhold m.m.

Problemer

Helhedsplan for landingspladsens bevarelse mangler
Molens tilstand – renovering/udvidelse
Husenes faciliteter og anvendelse
Redningshusets anvendelse
Nationalparkens informationskontor – udvidet åbningstider
Toiletforholdene
Parkeringsforholdene
Turismepres på området

Ønsker

Bevarelse gennem fornyelse
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fiskeriets situation: molen, opbevaring af både m.m.
Bedre forhold for Nationalparkens info
Madpakkehus
Bedre forhold for besøgende f.eks. skoleklasser
Shelterpladser eller andre overnatningsmuligheder
Surferfaciliteter
Bilerne væk fra selve landingspladsen
Busholdeplads tæt på landingspladsen
Anvendelse af redningshuset sættes i spil
Nybyggeri i området – om muligt
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Interessenter Thisted Kommune
Nationalpark Thy
Naturstyrelsen
Fredningsmyndighederne
Kystdirektoratet
Stenbjerg Beboerforeningen
Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads
Der bør sættes et projekt i gang finansieret af fondsmidler – f.eks. RealDania ‐ med kommunens opbakning.
Projektet skal munde ud i udarbejdelsen af en helhedsplan for Stenbjerg Landingsplads ud fra ovenstående.

Projektet realiseres i et samarbejde mellem Stenbjerg Landingsplads, Thisted Kommune og Nationalpark
Thy.

På arbejdsgruppens vegne

Ove Hegnhøj
51 55 77 69
ove.hegnhoj@gmail.com
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Aktivitetskalender for Stenbjerg 2020

Side 53

