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Hvad lever vi af i dag?
(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug, fiskeri mv. (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa

Opprioritere HRM
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Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015



Delivery Robot



Selvkørende traktor



Hanstholm havn, fisk og 
fremtid

Det er godt med fisk

Men priser og fangster svinger – og vil i fremtiden være præget af 
mere usikkerhed

Kan I huske minkpriser for 5 år siden?

Brexit og det britiske fisketerritorium – vi er ikke sikret adgang i 
fremtiden

– Hvis man ikke godkender aftalen ‘falder’ UK ud af EU og der 
vil ikke være nogen aftaler tilbage

Det er altid en fordel med alternativer til en enkelt branche

Energisatsning fremover kan sagtens blive et stort vækstområde –
energien bliver grøn i fremtiden
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Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov boligudbud og service i mange byer 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017









Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen !



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

Vores bosætningsundersøgelser viser, at det vigtigste er 
hverdagen og hverdagens forhold

Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 
daginstitutioner, sportsklubber, fritidsaktiviteter, gode 
naboer, etc. etc.

Store spektakulære begivenheder kan man køre eller 
rejse efter (Herning får ikke tilflytning p.gr.a. Boxen)

Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Hvad skal der til for at overleve 
som mindre by og landsby?

Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

Lokalt indkøb – men det kommer med et opland på ca. 800-1000 
familier

Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

Der skal være en fortælling fra familie, venner og bekendte at 
komme efter 

Det er langt hen af vejen områderne selv, der vælger deres fremtid 

Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 

Boliger til leje, så man kan prøve livet af i de mindre byer



De nye mangelvarer:
Den nye luksus

Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

Opmærksomhed
– En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt sammen med et 

andet menneske

Rum og plads
– Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, monkey-class, 

forsimple sin bolig

Fred og ro – fravær af larm og støj

Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

Sikkerhed
– Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



Thy’s udfordring på 
bosætningsområdet

I mister de unge og de kommer ikke tilbage i samme antal, som de 
flytter

Skabe en tilbageflytningsstrategi: 

Praktikpladser og sommerjobs i virksomhederne

Tilflytningskonsulenter i kommunen 

Anbefal ikke altid de unge at tage en så lang uddannelse som muligt –
tal med UU-vejlederne og mødrene

Iværksætterindsats – skabe mulighed for de unge mennesker, der 
læser i Aalborg og Aarhus

Skabe en indsats for at lokke unge familier med børn til området, 
der ikke kender Thy



Familie

Hans arbejde

Bosætnings-område

Attraktivt
Bycentrum

Hendes 
arbejde

Historie

Bosætningsmodel

Boligformen
Boligindretning
Prisen
Skoler & daginstitutioner mv.
Stisystemer mv.
Bestemmer det konkrete valg i 
bosætningsområdet





Fortællingen om Thy

I er kendte i store dele af landet

I skal overvinde historier om tilbagegang, men har også gode 
fortællinger om Hanstholm, fisk, de større virksomheder

Der er en meget fin historie om Cold Hawaii og om turisme

Jeres egenart må I gerne dyrke – Thyholm og Thy har noget at byde 
på – det lokale er moderne

Der er en bevægelse i gang væk fra de store byer – benyt chancen

Arbejdspladser er et godt trækplaster, når i skal have nye familier 
til området
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