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BAGGRUND
Lokalrådet for Landsbyklyngen Nors, Tved og Øster Vandet besluttede i efteråret 2019, at vi ville have en 
fælles udviklingsplan for området. 
 

Baggrunden var, at der tilbage i 2018 blev nedsat en styre-
gruppe, som skulle forberede et fælles lokalråd for området.  
Lokalrådet blev stiftet den 8. april 2018 og formålet for lokal- 
rådet er at skabe et frugtbart samarbejde mellem borgerne 
i området og virke som et koordinerede organ for områdets 
foreninger. I 2019 kom ideen frem om at udarbejde en fælles 
udviklingsplan for hele klyngeområdet. Lokalrådet tog kontakt  
til rådgiver Jeanette Lund Hove, som blev tilknyttet processen.

Onsdag den 5. februar 2020 gik startskuddet ved et stort borger-
møde på Nors Skole, hvor cirka 100 borgere dukkede op. Her 
blev nedsat 10 temagrupper, som har arbejdet med at kvalif-
icere temaerne. Det var meningen, at udviklingsplanen skulle 
have været færdig til sommerferien, men så kom Corona i vejen. 

Det betød, at temagrupperne fik lidt længere tid at arbejde i. 

Den 1. september mødtes alle medlemmerne af temagrupperne 
til et midtvejsmøde, hvor de præsenterede, hvor langt de var. 
Her præsenterede Lokalrådet også en fælles vision for området 
og ideen om at arbejde med identiteten ”Sommerfuglelandet”. 
På mødet blev der sparret og koordineret og senere på efteråret 
indsendte de deres endelige indspark til planen her. 
De mange kommende tiltag i klyngeområdet dækker over et 
kæmpestort borgerengagement.

Thisted Kommune har været med på sidelinjen i processen, 
idet Mads Albrechtsen har deltaget i borgermødet og er blevet 
løbende orienteret, ligesom nogle af grupperne har haft direkte 

kontakt til kommunale medarbejdere. Dertil har flere lokale 
byrådsmedlemmer deltaget i både møder og temagrupper.

Udviklingsplanen skulle have været præsenteret til et borger-
møde i november 2020, men det er nu udskudt på grund af 
Corona.

Uanset hvad, så er der nu basis for, at borgerne arbejder 
sammen om at realisere de nye visioner for Nors, Tved og Øster 
Vandet!

 

5. februar 2020: 
Borgermøde. 
Temagrupper sat i gang

1. september 2020:  
Midtvejsmøde med 
 temagrupperne

PROCESSEN:
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Offentliggørelse af  
Udviklingsplanen  
sker i løbet af foråret  
og præsenteres  
efterfølgende på et  
borgermøde når  
Coronaforholds- 
reglerne muliggør det.



OMRÅDET
Om Nors, Tved og Øster Vandet 
 

Nors-Tved og Øster Vandet ligger cirka 14 km sydøst for  
Hanstholm og 9 km nord for Thisted tæt på Nors Sø. 
Nors er en by i udvikling som ligger i smørhullet imellem  
Thisted og Hanstholm og der er god infrastruktur med stisyste-
mer og motortrafikvej uden om byen.

Landsbyklyngen ligger naturskønt tæt på Nors Sø og Tved 
Klitplantage og grænser lige op til Nationalpark Thy. Ved Nors 
Sø findes det populære udflugtsmål, Isbjerg. Klyngens område 
dækker i vidt omfang Nors Skoles skoledistrikt. 

Nors er hovedby i klyngen og huser:
- Nors Skole. Grundskole fra 0.-6. klasse med i alt 151 elever.  
 Der er 25 ansatte i alt. SFO ligger lige overfor skolen.
- Nors Børnehus. Har i dag 37 børn over 3 år og 8 ansatte.
- Nors Hallen. Har udover hal også fitnesscenter, gymnastiksal 
 og mødelokaler. Her holder mange af byens foreninger til. Der  
 er også tilknyttet et beboerhus/ungdomshus der kan lejes til  
 private fester og lign. 
- Nors Stadion og Vendbjerg
- ”Palletten”, der er byens tidligere ældrecenter er nu omdannet  
 til seniorbofællesskab. Her er 5 store og 10 mindre lejligheder.
- Spar Købmand og en bager
- En helt ny Padeltennis bane (den første i Thy) er lige åbnet
- Der findes en park med legeplads, sø, fodboldgolf , et helt nyt  
 Parkhus, shelter og bålhus
- Der er Go-kart-center og vægtløfterklubben Teutonia.
- Klyngen ligger godt placeret ift. infrastruktur med nem adgang 
 til hovedveje. 

Der er et rigt industriliv med både fabrikker og håndværkere.
Området er beriget med en lang række forskellige og meget 
aktive foreninger. Her kan blandt andet nævnes: Aktiv Netværk 
Nors, Nors-Tved Borgerforening, Nors Boldklub, Nors Gym-
nastikforening, Menighedsrådene i Nors, Tved og Øster Vandet, 
Nors-Tved-Øster Vandet Lokalråd, Dilettantforening mv.

Der er tre kirker i området; en i Øster Vandet, en i Tved og en i 
Nors. 
 

De tre byer er kommunikationsmæssigt bundet sammen af 
”Nors-Tved &-Øster Vandet Tidende”, et lokalt blad, der er 
udkommet siden 2005. Derudover findes hjemmesiden norsby.
dk og appen Minlandsby, der giver oversigt over foreninger og 
aktiviteter i området. Ligeledes er der facebookgruppen Nors By 
med cirka 2000 medlemmer, som bruges til intern  
kommunikation i området.

NORS

TVED

Ø. VANDET
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BEFOLKNINGSUDVIKLING
Befolkningstallet i Thisted Kommune forventes at falde de kommende år. 

Kommunen estimerer at det samlede fald i perioden 2019 til 
2034 vil være -2,1% (- 935 personer). 
 
Ser man på den forventede befolkningsudvikling i Nors’  
skoledistriktet, ser det sådan her ud:

Et samlet, forventet fald fra 2019 til 2034 på 103 personer. Det 
største fald forventes i aldersgrupperne 6-16 år (-48 personer), 
17-24 år (- 28 personer) og 25-39 år (-15 personer). Til gengæld 
forventer man en del flere ældre over 65 år.

Nors - folketal primo 2019 (faktiske) og folketal primo 2020-2034 (forventede)
Alder 2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034

0-2 år 53 53 57 56 56 56 56 56 56 56 56 65 55 55 54 54

3-5 år 58 55 54 54 55 58 57 57 57 57 58 58 58 58 58 57

6-18 år 260 254 240 238 226 217 218 210 205 203 204 204 206 209 211 212

17-24 år 132 131 132 129 130 128 124 124 125 122 118 115 111 108 106 104

25-39 år 269 262 260 263 262 263 264 264 264 264 263 261 260 258 256 254

40-59 år 482 475 460 453 442 429 425 419 412 402 398 392 392 387 385 382

60-64 år 123 125 136 134 127 129 126 119 122 123 118 121 117 117 112 111

65-79 år 279 285 281 283 296 298 300 309 308 312 320 315 314 317 319 316

80+ år 80 81 88 91 96 103 108 111 115 118 120 127 131 133 138 143

Total 1.736 1.721 1.709 1.698 1.690 1.681 1.676 1.668 1.664 1.658 1.654 1.649 1.646 1.640 1.638 1.633

Kilde: Thisted Kommunes befolkningsprognose 2019-2034
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UDFORDRINGEN
Landsbyklyngens udfordringer er blandt andet, at befolkningstilvæksten mangler  
– og hvis der skal ændres på det, skal der gøres noget. 
 

Nors-Tved og Øster Vandet har gode muligheder for at blive et 
bosætningsområde, fordi man har børnehus, skole, hal og  
købmand. Området er stadig ”helt” og er derfor attraktivt for 
tilflyttere. Samtidig ligger området lige op af Nationalpark 
Thy – og lige mellem Limfjord og Vesterhav og der er mange 
muligheder for at bruge naturen i dagligdagen – noget som 
mange tilflyttere efterspørger.

Men meget få aner hvor dette skønne område er, så det kræver, 
at området kommer ud over kanten med deres markedsføring.
Landsbyklyngens vision, som er udformet af lokalrådet og 
diskuteret med temagrupperne, afspejler de udfordringer, som 
man står overfor.
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Nors - folketal primo 2019 (faktiske) og folketal primo 2020-2034 (forventede)
Alder 2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034

0-2 år 53 53 57 56 56 56 56 56 56 56 56 65 55 55 54 54

3-5 år 58 55 54 54 55 58 57 57 57 57 58 58 58 58 58 57

6-18 år 260 254 240 238 226 217 218 210 205 203 204 204 206 209 211 212

17-24 år 132 131 132 129 130 128 124 124 125 122 118 115 111 108 106 104

25-39 år 269 262 260 263 262 263 264 264 264 264 263 261 260 258 256 254

40-59 år 482 475 460 453 442 429 425 419 412 402 398 392 392 387 385 382

60-64 år 123 125 136 134 127 129 126 119 122 123 118 121 117 117 112 111

65-79 år 279 285 281 283 296 298 300 309 308 312 320 315 314 317 319 316

80+ år 80 81 88 91 96 103 108 111 115 118 120 127 131 133 138 143

Total 1.736 1.721 1.709 1.698 1.690 1.681 1.676 1.668 1.664 1.658 1.654 1.649 1.646 1.640 1.638 1.633

Kilde: Thisted Kommunes befolkningsprognose 2019-2034

Det er vores vision for Landsbyklyngen, at vi inden 2025:
- Har skabt frugtbare gensidige relationer imellem de 3 by-samfund
- Har fokus på alle 3 bysamfund, men med prioritering af Nors, som dynamo for større aktiviteter og fysiske tiltag.
- Har gjort os gældende som og opfattes som en Grøn Landsbyklynge
- Har gjort opmærksom på områdets aktiver, som natur, kultur, fritid og det rige foreningsliv, både overfor nuværende beboere, turister og potentielle tilflyttere - herunder 
 at få gjort opmærksom på vores unikke placering i forhold til Klitmøller, Hanstholm og ikke mindst Thisted og Nationalparken.
- Har skabt udvikling og tiltag indenfor bosætning, turisme og erhvervsliv uden at kopiere det, der findes andre steder, men ved at udnytte naturgivne  
 og specielle kendetegn og karakteristika for netop vores område.

VISION:



IDENTITET FOR OMRÅDET 
For at kunne ramme området ind og skabe en identitet, har lokalrådet arbejdet med en identitet for området. 
Valget er faldet på ”Sommerfuglelandet”. 

Der knytter sig flere tanker bag dette valg. Blandt andet his-
torien om ”sommerfugleeffekten”, som er forestillingen om, 
at et vingeslag fra en sommerfugl på den ene side af kloden, 
kan starte en storm på den anden side af kloden. Det vil sige, 
at vingeslaget igangsætter en påvirkning, der fortsætter og 
forstørres.

Det er et godt billede på, hvad Landsbyklyngen drømmer om: at 
det vi sætter i gang i klyngen vil sprede sig langt ud i Danmark, 
så området bliver kendt.

For at kunne bruge det i markedsføringen, har klyngen valgt 
følgende slogan:

Sommerfuglelandet 
på kanten af Nationalpark Thy
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København den 1.august 2023
Vi er en lille familie – far, mor, to drenge, en pige og farfar og farmor, der bor i København og 

vi havde besluttet, at en uge af vores sommerferie skulle foregå i området i og omkring Nation-

alpark Thy. Vi havde læst om Sommerfuglelandet på de sociale medier om Landsbyklyngen 

Nors, Tved og Øster Vandet. På engelsk hedder området ”Butterfly Cluster” opkaldt efter en 

stjerneformation af samme navn.

Vi synes det kunne være spændende, at opleve på egen krop om nogle af ideerne i deres Ud-

viklingsplan fra 2020 var blevet realiserede. Derfor lejede vi sammen en minibus/camper og 

kørte mod Thy og fandt en dejlig campingplads i nærheden af området.På vejen gennem Landsbyklyngens indfaldsveje oplevede vi et sandt blomstereventyr idet alle 

ledige arealer var beplantet med farverige buske – og blomsterområder med blomster der tiltrak 

honningbier og andre insekter - specielt lagde vi mærke til de mange sommerfuglebuske og de 

mange, mange sommerfugle i forskellige farver, der sværmede rundt- flot syn – i selve by-

områderne var der også et smukt sommerfugleliv, idet så godt som alle grundejere også havde 

plantet og sået blomster og sommerfuglebuske i deres egne haver.
Det er resultatet af et fantastisk samarbejde om plantningen mellem Vejdirektoratet, Kommu-

nen og private grundejere.

Når vi kørte ind i Nors, Tved og Ø. Vandet fra de forskellige indfaldsveje blev vi modtaget af 

”Byporte” med smukke skiftende fotos af sommerfugle og en Velkomsthilsen.
Vi lejede nogle cykler og oplevede dermed på tæt hold mange af de fantastiske naturområder og 

seværdigheder, som Nors, Tved og Ø. Vandet byder på.I Nors kom vi forbi et meget flot kunstværk – en skulptur, der er skabt af den lokale kunstner 

Erland Knudssøn Madsen – det var en sommerfugl – selvfølgelig - og den stod foran Senior-

bofælleskabet Palletten. Blå på den ene side og rødplettet på den anden.

BREV FRA FREMTIDEN
Læs hele brevet på hjemmesiden norsby.dk 

 



UDVIKLINGSTILTAG 
De konkrete udviklingstiltag skal være med til at realisere visionen og skabe den nye identitet.  
Herunder kommer de konkrete udviklingstiltag, som de er udarbejdet af temagrupperne: 

Fornyelse af bykernen
Hovedprojektet er en større fornyelse af Nors bys bykerne,  
som både vil virke fastholdende og kan virke attraktivt overfor 
nye borgere. 

Arbejdsgruppens mål er at få skabt en fornyet og attraktiv 
bymidte i Nors med indbygget optimering af trafiksikkerheden 
i området. Målgruppen er alle aldersgrupper samt klyngens 
gæster og turister og med speciel fokus på de bløde trafikanter.

1. Fornyelse af bykernen og forskønnelsesinitiativer
2. Erhvervsudvikling
3. Bosætning og byggegrunde
4. Cykelsti mellem Nors og Tved
5. MTB rute på Vendbjerg omkring stadion i Nors
6. Integration af tilflyttere
7. Klyngeaktivitetsudvalg
8. Samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole
9. Samarbejde mellem foreninger
10. Branding og markedsføring af klyngen 

Hvad tilfører ideen klyngen?
Vi har brug for at udvikle en attraktiv lokalitet i klyngens største 
bysamfund, der vil medvirke til at fastholde de nuværende 
borgere i klyngeområdet og samtidig et tiltag, der vil kunne 
tiltrække nye borgere til området. 

Vores ide!
Udviklingen af selve området omkring bykernen skal ske  
etapevis (se kortbilag med angivelse af etape 1,2 og 3).  
Bytorvet skal virke samlende for klyngen og der er tale om en 
total fornyelse, når alle tre etaper er gennemført.

Vi ønsker følgende elementer i fornyelsen:
- etablering af et egentligt Bytorv
- ”Café Sommerfuglen” ved købmanden
- lukning af vejen Bykernen
- ny indkørsel til Børnehuset
- busser væk fra Bytorvet og Stationsvej
- buslommer på Kirkebyvej
- forsøg med trafikregulering af Stationsvej evt. lukning ved det  
 nye Bytorv
- trapper, bænke til alle aldersgrupper
- skaterområder.
- vandbassin evt. i sommerfugleform
- ny belægning til gående og kørende trafik
- ny parkering til Ungdomshuset/Beboerhuset 
- plantning af træer på alle sider, så området fornemmes som  
 et egentligt torv.

Finansiering
Byfornyelsesmidler fra Kommunen samt fonde.
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Forskønnelsesinitiativer

Arbejdsgruppen har arbejdet med en idé om en årlig skiltevask-
ningsdag – så man kan se vejnavnene tydeligt.

Derudover ønsker vi 
- forlængelse af fortov ned til Parken.
- skilte el. lign. ved indfaldsvejene til Nors, Tved og Øster Vandet.
- genopretning af fortovsflisebelægning i hele Nors
- beplantning ved alle indfaldsvejene i form af buske, træer og 
 områder med sommerfuglefrø og sommerfuglebuske.
- kulturelt tiltag i form af opstilling af stor skulptur på hjørnet i  
 Parken ved rundkørslen (Norsvej-Hillerslevvej. Se foto.

Budget og finansiering vedr. skulptur
Budget: 100.000 kr.

Finansiering: Kunstneren Erland Knudssøn Madsen har givet 
afkald på sit honorar, skulpturen i massiv eg udføres/udformes 
gratis af to Norsborgere i samarbejde med kunstneren,  
fundament sponsoreres af lokal erhvervsdrivende og det  
massive egetræ (finansieres af Borgerforeningen, Mads  
Villadsen og Sparekassen Thy.) Skulpturprojektet udføres i 2021.

Endvidere arbejdes der på sigt med en form for lokalt  
kunstværk i Tved og Øster Vandet.

Finansiering
Sandsynligvis via fonde og lokale virksomheder.

Tidsplan
Noget har vi igangsat – andet forventes løbende igangsat i 
samarbejde med Thisted Kommune og diverse fonde, således at 
vi forestiller os, at realiseringen vil være tilendebragt løbende og 
inden 2025.
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Erhvervsudvikling

Arbejdsgruppens mål er at sikre, at der i fremtiden er de rette 
udviklingsmuligheder for nuværende og nye erhvervsdrivende  
– herunder iværksættere og større etablerede virksomheder. 

Målgruppen er
- Erhvervsvirksomheder der søger erhvervsbyggegrunde i Thy
- Virksomheder der skal udvide og derfor har brug for større 
 erhvervsbyggegrunde 
- Små og mellemstore virksomheder der skal bygge nyt første 
 gang

Hvad tilfører ideen klyngen?
At sikre den fremtidige erhvervsudvikling skaber et godt 
fundament for at byen som helhed forsat kan udvikle sig i en 
positiv retning, ved at skabe flere arbejdspladser og herved nye 
tilflyttere.  

Vores ide!
For at tilgodese både små og store virksomheder ønsker, vi at 

der bliver klargjort til udstykning af erhvervs- og blandet bolig/
erhvervsgrunde med fleksibilitet i størrelse og anvendelse.

For at tiltrække de rigtige og potentielle køber erhvervs 
grundene skal der udføres en behovsanalyse, samt mere 
målrette markedsføring i form af annoncer, henvendelser til 
virksomheder mv. 

Efter tilbagemelding fra Thisted Kommune er ideen med en 
blandet bolig/erhvervs (område 2) kastet i papirkurven. Thisted 
Kommune har dårlige erfaringer med denne type og går derfor 
væk fra planlægning af denne type områder.
Gruppen arbejder derfor nu målrettet med område 1.  

Samarbejdspartnere 
Thisted Kommune igennem blandt andet lokale ildsjæle,  
politikere, erhvervsrådet mv.  Erhvervsudviklingsgruppen skal 
sikre fremdriften og realiseringen af projektet. 

Budget og plan for finansiering 
Der er ikke nogen direkte omkostninger ved opstart af projektet, 

da erhvervsgrundene sælges efter behov og efterspørgsel. 
Nedenfor fremgår prisen for at købe en erhvervsgrund pr. m² 
inkl. tilslutningsafgifter og moms.

Nors, Ludvigsmindevej: 15,- kr. pr. m2

Prisen er taget fra Thisted Kommunes hjemmeside 

Tidsplan
Der er pt 6000 m² jord på Ludvigs Minde Vej som er klar til at 
blive solgt. Herudover er der endnu et jordstykke jordstykke 
(område 1. på 18,7. ha.) som Thisted Kommune ejer og er villige 
til at byggemodne efter behov og efterspørgsel. 

Tidsplanen for erhvervsgrunde er reelt set allerede startet og vil 
forsætte så længe der er kommunal jord til salg.
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Område 1 i alt 18,7 ha

Oversigtskort - Nye erhvervsområder i Nors

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

Nors By



Solcelleanlæg i Tved Kyndelmisse i Tved Kirke

Tåget novembermorgen ved Nors Sø Luftfoto af fodbldbanerne i Nors



Høstarbejde ved Atterhøj Madpakkehuset i Nors

Solnedgang ved Langsande i Tved Plantage Havgus en sommeraften ved Isbjerg, Nors Sø



Bosætning og byggegrunde

Arbejdsgruppens mål med at arbejde med bosætning og 
byggegrunde er, at Nors fortsætter sin udvikling og position, 
som en attraktiv landsby at bosætte sig i. Nors har i dag et væld 
af muligheder; herunder både idrætshal, bypark, daginstitution, 
skole og meget mere – sådan skal det fortsætte. Som tilflytter 
til byen er målet, at det skal være muligt at finde nøjagtig den 
boform man ønsker, hvad enten dette må være byggegrund til 
nybyg, små boliger, store boliger eller moderne bofællesskaber. 
Med andre ord skal Nors kunne tilbyde alt hvad hjertet begærer 
for mennesker som ønsker at bo i byen!

Hvilke tiltag arbejdes der med?
Arbejdsgruppen har valgt tre fokusområder:
A: Nye byggegrunde (private og offentlige)
B: Boligformer til seniorer og ældre
C: Ingen faldefærdige huse i byen

A: NYE BYGGEGRUNDE
I Nors er der tilflytning og ønske om at bosætte sig. Der er samti-
dig aktuelt ganske få byggegrunde. Udbuddet og udvalget heraf er 
derfor – ifølge arbejdsgruppen – for snævert. Med andre ord kan 
det være ganske vanskeligt for familier der ønsker at bygge nyt, 
at finde en udstykning som matcher deres ønsker og drømme. 
Dette risikerer at sætte en begrænsning for bosætningspotentia-
let i byen. Derfor anbefaler arbejdsgruppen at der arbejdes med 
at udvide eksisterende kommunale udstykninger ligesom der 
arbejdes med at finde egnede private områder til udstykning.

Hegnet
Eksisterende udstykninger på Hegnet er, med en enkelt un-
dtagelse, solgt og området er for alvor blevet attraktivt at bygge 
og bo i - særligt efter at der nu er bebygget i området så det 
summer af liv. Arbejdsgruppen anbefaler at der arbejdes med at 
udvide udstykningen af boligområdet Hegnet i Nors i retning mod 
vest – i første ombæring med de udstykninger der allerede er 
skitseret i eksisterende lokalplan. Området er kommunal udstyk-
ning og det vil være ideelt at Thisted Kommune forsat arbejder 
med videre udstykning.
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Projekt “nye byggegrunde”
Dette projekt er initieret og drevet på privat initiativ og omfat-
ter i alt op til 25 nye rækkehuse som påtænkes opført over tre 
etaper. Alle rækkehuse påtænkes opført med egen have og i 
et miljø der fremmer naboskab, tryghed og moderne og pæn 
arkitektur. 

Når fællesskab er essentielt i boligområdet, eksemplificeres 
det ved at der planlægges opførsel af et fælleshus hvor borgere 
fra ejendommene kan mødes eller afholde arrangementer.  Ved 
realisering af projektet er det planen at fjerne tre ejendomme 
i byen, som i dag kan betragtes som værende i ringe stand. 
Derfor vil projektet ikke alene give mulighed for nye boligformer 
i byen, men også bidrage meget positivt i det visuelle bybillede. 

Fra arbejdsgruppen skal lyde fuld opbakning til aktørerne bag 
projektet.

17



18

Private udstykninger

I Nors er der flere ”lommer” som i dag er under privat eje og 
flere af disse ligger i og omkring boligkvarterer. For at sikre 
alsidighed i udvalget af byggegrunde, anbefaler arbejdsgrup-
pen, at der arbejdes med at afdække muligheden for at private 
grundejere ser mulighed for at bidrage til byudviklingen. 

B: BOLIGFORMER FOR SENIORER OG ÆLDRE
Borgere i Danmark – og dermed også i Nors – har flere leveår 
end tidligere. Demografiudviklingen, som det hedder sig, ser 
arbejdsgruppen som et enormt stort potentiale for Nors som 
lokalsamfund.

Det betyder nemlig flere år med mulighed for et godt liv, hvor 
man er en aktiv del af et lokalsamfund i udvikling. Flere år hvor 
man kan indgå i fællesskaber med familie, venner og bekendte 
i byen. For at understøtte dette store potentiale er det vigtigt at 
der i Nors fortsat er rig mulighed for at leve sin seniortilværelse 
i nogle rammer der matcher evne og lyst.  

Nors har på mange måder været en by der har sat rammen 
som en pionér indenfor seniorbofællesskaber. Her kan nævnes 
bofællesskabet Paletten ligesom mange boliger på Frydebovej 
giver gode rammer for et aktivt seniorliv. Føromtalte projekt 
vedr. nye rækkehuse på Kirkebyvej er blot endnu et godt eksem-
pel på at Nors skal kunne være den perfekte ramme for seniorer 
i alle aldre. 

C: INGEN FALDEFÆRDIGE HUSE I NORS
Forfaldne huse i en by eller landsby kan få huspriserne til at  
falde og gøre byerne mindre attraktive at flytte til udefra. Derfor 
vil arbejdsgruppen gerne bane vejen for en strategi for at  
undgå- og hvis nødvendigt rive de tomme huse ned.
Nors er ikke en ny by og det betyder, at der i byen, er mange 
oprindelige huse med charme, historie og minder forbundet. 
Langt de fleste af disse er vedligeholdt og fungerer i dag som  

hjem for familier. Men alder ynder ikke på alt – heller ikke 
alle ejendomme. Derfor ér der ejendomme som ender med at 
skænde fremfor at pynte byen. Kommunen arbejder løbende 
med en pulje til opkøb og nedrivning af dårligt vedligeholdte/
faldefærdige ejendomme.
Som supplement hertil ønsker arbejdsgruppen at sætte fokus 
herpå således, at der ingen af disse lidet pyntelige huse vil være 
at finde i byen i fremtiden.

For at undgå, at faldefærdige huse får lov, at stå i Nors anbefal-
er arbejdsgruppen, at der arbejdes aktivt med etablering af et 
anpartsselskab i byen hvor borgere kan købe anparter således 
der kan opbygges likviditet til opkøb af ejendomme med henblik 
på nedrivning. Et stærkt udviklingsselskab i Nors vil sikre fortsat 
høj boligstandard for byens borgere ligesom huspriser ikke 
begrænses af omgivelser og at byen fortsat er visuel attraktiv. 

Nors anno 2019 kontra Nors anno 1954. 
Byen har gennemgået store forandringer.



Cykelsti mellem Nors og Tved

Arbejdsgruppens mål er at få etableret en sikker og direkte 
cykelsti mellem Nors og Tved. Målgruppen er alle i området, der 
ønsker at cykle sikkert mellem Nors og Tved. Det kunne være 
nogle ville begynde at cykle, hvis der var en cykelsti. De større 
børn på skolen kan cykle ud til Tved skov og få undervisning der. 
De større børn i Tved kunne cykle i skole eller til fritidsaktiviteter 
og venner.

Hvad tilfører ideen klyngen?
- En ”grøn” forbindelse mellem Nors og Tved 
- Sikkerhed for cyklister. 
- At Tved ikke bliver valgt fra af børnefamilier på den baggrund.
- Øget fokus på cykelstier og fortov ved fremtidige bygge og 
 anlægsarbejde i klyngen.

Vores ide!
Cykelstien skal starte cirka hvor Norsvej (Nordligste ende) 
slutter. Vi tænker den skal ud og følge Hanstholmvej ud til den 
sydligste vej ind til Nørbyvej hvor der så skal være en tunnel 
under Hanstholmvej. Der er græsarealer på begge sider der, så 
det burde kunne etableres. Der kunne evt. laves cykelsti eller 
bedre markering på Norsvej fra den nordlige rundkørsel og ud til 
der hvor cykelstien skal starte

Samarbejdspartnere 
Thisted Kommune
Vejdirektoratet
Lodsejere 

Budget og tidsplan
Der bliver allerede i byrådet arbejdet med ønsket om at etablere 
en cykelsti fra Nors til Tved (og videre til Hanstholm). Men det er 
vist først på budgettet i 2023/2024, så vi vil arbejde for, at det 
bliver før. Kommunen budgetterer ca. med 1,6 mio. pr. km. Det 
drejer sig om knap 2 km. 

200m
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Arbejdsgruppens mål er at kunne tilbyde en ny motionsform i 
Nors til lokale og at tiltrække MTB ryttere fra resten af Thy, så 
de får øjnene op for alle de andre tilbud og goder i Nors. Mål-
gruppen er aktive voksne og børn i Nors og resten af Thy og så 
håber vi, at en ny MTB rute omkring stadion i Nors også vil også 
kunne inspirere mindre aktive borgere til at komme i gang med 
sporten.
Hvad tilfører ideen klyngen?

En ny motionsmulighed og attraktion for området, der kan 
supplere de eksisterende attraktioner som fodboldgolf, go-cart, 
padeltennis, hal og boldbaner. 

Vores ide!
Idéen er at etablere et MTB spor på skrænterne og i skoven 
omkring stadion samt i området vest for stadion. 
MTB er en sport i vækst, og der er allerede en del MTB’ere i 
Nors.

Thisted Kommune er med i projekt “Kystsporet”, som vil etablere 
et MTB spor fra Blokhus til Vorupør, og det er lykkedes at få 
den til at gå forbi stadion i Nors. Her kan det nye spor være et 
hotspot på den lange rute. 

Samarbejdspartnere 
Nors BK er den daglige bruger af området, og bestyrelsen 
er positivt indstillet i forhold til at etablere en MTB afdeling i 
klubben.

Projektet involverer tre lodsejere
· Thisted Kommunes skovfoged er positivt indstillet, men skal 
 se den præcise rute, før de kan tage endelig stilling.
· Nors Menighedsråd er også positive og vil inden etablering  
 have en klar aftale om hvordan området bruges og efterlades.
· Jesper Agesen er positivt indstillet på at ruten kan forløbe på  
 en del af hans areal. Nærmere dialog vil afklare detaljer. 
 

Derudover er det aftalt med Thisted Kommune, at Kystsporet 
kommer til at gå forbi stadion/MTB ruten samt købmanden og 
Palletten.

Budget og plan for finansiering
Et MTB spor kan etableres billigt med få hjælpemidler men 
masser af håndkraft til at beskære buske, træer og krat. Hvis 
attraktions- og oplevelsesværdien skal være høj, kan ruten 
planlægges af en professionel sporbygger, og der kan etableres 
forhindringer og hop m.v.

Vi ønsker en rute med en vis attraktionskraft. Derfor ønsker vi 
at investere i en professionel sporbygger og i et antal forhin-
dringer.

Planlægning af spor (sporbygger): 15.000 kr.
Fysisk etablering af ruten af frivillige (leje af udstyr og  
forplejning): 5.000 kr. 
Etablering af 10 forhindringer af frivillige (materialer): 10.000 kr.
I alt: 30.000 kr.

Tidsplan
Kan påbegyndes så snart, der er fundet finansiering. 

MTB rute på Vendbjerg omkring stadion i Nors

Den tegnede rute er kun en foreløbig skitse.



Integration af tilflyttere

Arbejdsgruppens mål er at etablere et samlingspunkt – en cafe, 
hvor tilflyttere og beboere kan møde hinanden. Derudover er  
det vores mål at holde en tilflyttercafe cirka hvert halve år.  
Målgruppen er alle tilflytterne i byen, som vi gerne vil sikre  
os, falder godt til og bliver godt integreret i klyngen. 

Det tilfører ideen klyngen
Vi håber, at vi med cafeen kan være med til at flere tilflyttere, 
falder til og at samtale vil fremme forståelsen, når vi mødes.  
Vi ved, at flere unge tilflyttere savner netværk, og det vil vi  
gerne hjælpe dem med. Vi ved også, at tilflytterne kan være en 
stor ressource, så ved at vi får de nye beboere ind i forenings- 
livet og lærer dem at kende, tror vi på, at det kan give lokal- 
samfundet 
 en masse nyt.

Vores ide!
Ideen er at få lavet et samlingssted, hvor det er naturligt at  
tilflyttere og beboere møder hinanden. Det kan også ske ved 
særlige arrangementer, hvor vi inviterer dem til forskellige  
steder i klyngeområdet. Som noget af det første skal der skal 
findes navne og adresser på de nyligt tilflyttede.

Samarbejdspartnere 
Vi vil gerne samarbejde med gruppen omkring det nye torv,  
da vi tænker, at cafeideen kan indarbejdes der.

Budget og plan for finansiering
Det koster ikke ret meget at afholde tilflytterarrangementer, 
men skal der laves en cafe, skal det finansieres ved at søge 
fonde.

Tidsplan
Der afholdes tilflyttercafe ca. hvert halve år.
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Målet er at fremme aktiviteter, som kan være med til at samle 
områdets befolkning på tværs af bopæl, alder og køn, at give 
kendskab til områdets fysiske og kreative udfoldelsesmuligheder,  
at give kendskab til områdets kulturelle tilbud og at give 
kendskab til områdets unikke steder, hvad angår natur, udfold-
elsesmuligheder mm. Målgruppen er alle områdets indbyggere 
fra 0-99.

Hvad tilfører ideen klyngen?
Indbyggere i området får øget kendskab til aktivitetsmuligheder, 
naturseværdigheder og lærer flere at kende fra en anden del af 
området.
Tilflyttere får med deltagelse i aktiviteterne en chance for  
hurtigere at lære flere at kende.

Vores ide!
Der nedsættes et udvalg bestående af medlemmer fra alle 3 
områder. Udvalget tilknyttes Lokalrådet, som støtter og er  
garant for oprettelse og opretholdelse af udvalget.
Udvalget har til opgave at lave 1 årlig aktivitet for hele områdets 
indbyggere. Aktiviteterne skal (måske på skift) foregå spredt 
over hele området og skal være sådan, at alle har mulighed for 
at deltage. Udvalget kan passende vælges på Lokalrådets årlige 
borgermøde.

Samarbejdspartnere og hvem gør hvad?
Udvalget samarbejder primært med Lokalrådet, områdets  
foreninger, områdets erhvervsliv, Nationalpark Thy etc.

Budget og plan for finansiering:
Mange aktiviteter er gratis, og vi forventer derfor ikke det store 
budget for udvalget. Der kan evt. opkræves deltagerbetaling til 
dækning af udgifterne til den årlige aktivitet.

Tidsplan:
Udvalget laver første aktivitet i 2021, hvis det er muligt i forhold 
til Covid-19.

Klyngeaktivitetsudvalg



Arbejdsgruppens mål er at få etableret en organisatorisk  
paraplystruktur, så de lokale kræfter samles om de tiltag, der er 
og de nye tiltag, der fremover kan understøtte klyngens udvikling. 
Målgruppen er erhvervslivet, institutioner, foreninger og  
organisationer i klyngen.

Hvad tilfører ideen klyngen? 
Større samarbejde på tværs, så der ved fælles hjælp, findes 
kræfter i klyngen, til at løse arbejdsopgaver for området frem 
for lokal tilhørsforhold i foreninger m.v. ”Ved fælles hjælp kan 
flere opgaver løftes til uanede højder”

Vores ide!
Vi arbejder pt. på at etablere et samarbejde på tværs af 
eksisterende organisatoriske opbygninger. Målet er at skabe 
samarbejde på tværs af foreninger og interessenter i lokalom-
rådet,  så der ikke opstår tilbud til samme aldersgruppe samme 
dato eller for tæt på hinanden. 
Samtidig arbejdes mod en paraply organisatorisk opbygning for 
klyngens tilbud, så der reduceres i antal af bestyrelsesposter, 
der skal bemandes. Det er dog vigtig, at de fagudvalg, der så 
administrerer den daglig drift på de forskellige områder, bevarer 
de særlige kendetegn området har. 

Samarbejdspartnere 
Vi vil samarbejde med erhvervsdrivende, foreninger, organisa-
tioner og institutioner i klyngen.

Hvem gør hvad 
Lokalrådet koordinerer gennem
- ”Appen Min landsby” aktiviteter for området, så der ikke 

arrangeres flere tiltag for samme målgruppe på samme 
tid. Lokalrådet sætte hvert år deadline for, hvornår de faste 
arrangementer er sat i kalenderen. Herefter må kommende 
arrangementer vige for arrangementer, der er oprettet.
- Under appen Min landsby sættes en ”hjælper” bank i gang, 
hvor alle i målgruppen kan anmode om hjælper til arrange-
menter. Klyngens indbyggere kan alle byde ind i denne gruppe.

Budget og plan for finansiering
Appen Min Landsby blev startet med tilskud fra Thisted  
Kommunes via LUF-midler. Lokalområdernes Udviklingsforum 
er derudover brugerfinansieret.

Tidsplan: 
I 2025:
- bruger alle foreninger, institutioner og interessenter Min 
Landsby som fælles koordinations planer.
- At der er etableret en paraply, hvorunder der er udvalg/ 
grupper som arbejder med specifikke områder.

Samarbejde mellem foreninger
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Arbejdsgruppens mål er at styrke samarbejdet mellem dag-
pleje, børnehave og skole for at skabe tryghed og trivsel for 
områdets børn. 

Målgruppen er både mulige tilflyttere og forældre, der er i tvivl 
om, om man skal vælge dagplejen i Nors, Nors Børnehus og 
Nors Skolen.

Hvad tilfører ideen klyngen?
Projektet vil styrke lokalområdet da mulige tilflyttere vil kigge 
på, hvordan dagpleje, børnehave og skole fungerer og forhåben-
tlig vil det gøre, at de vælger vores lokalområde.

Vores ide!
Alle børn har behov for tryghed og trivsel. Ved at styrke samar-
bejdet kender børnene til de forskellige institutioner og derved 
bliver overgangene lettere for børnene.

Vi har allerede et godt samarbejde, som vi kan målrette mere 
specielt ved at koble dagplejerne på samarbejdet.
Konkret vil vi kontakte dagplejepædagogen for at høre hvor 
meget vi kan og må involvere dagplejerne.  Vi vil få lavet et 
årshjul, hvor vi tænker at de forskellige aktiviteter skal ind. Vi vil 
også benytte Min Landsby App. 

Vi vil arbejde på at få baglandet med og finde ud af, hvor vi kan 
bruge hallen.

Samarbejdspartnere 
Samarbejdspartnerne er skolen, børnehaven, dagplejepædago-
gen i Nors og de lokale dagplejere.
Vi har også brug for borgerne i projektet til at fortælle og brede 
de gode historier ud.

Vi vil rigtig også gerne samarbejde med SPAR og Hallen.
 

Budget og plan for finansiering:
Det koster i første omgang ikke andet end vores tid og interesse 
for at det kan realiseres.

Tidsplan:
Vi tænker at gå i gang med det samme og fortsætte i 2021.

Samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole
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Arbejdsgruppens mål er via markedsføring at brande området 
bedst muligt udadtil. Målgruppen er tilflyttere til Thy samt lokale 
der søger ny bolig eller nyt område at bo i.

Hvad tilfører ideen klyngen?
Vi tilbyder at præsentere området, forslag, udvikling og daglig-
dags informationer til interesserede i området. 

Vores ide!
Ved hjælp af Facebook, Instagram og lignende medier at vil vi 
tilbyde alle i klyngen et talerør ud til interesserede i området.
Vi forestiller os, at det kan foregå ved oprettelse af nye hjemme-
sider på div. medier, indslag i TV/Midt-Vest og lignende.
Vi tænker hjemmesiderne skal være styret af en styregruppe og 
være forbeholdt information omkring områdets udvikling, tiltag, 
aktiviteter, osv. 

Den positive historie
Vi forestiller os at styregruppen, foreninger, og andre officielle 
personer med ”den gode historie”, kan lægge indlæg op på 
hjemmesiderne. Private med historien om kaglende høns, fluer, 
hundelorte og høj musik, henvises til den (forestiller vi os – nu 
lukkede hjemmeside for Nors By – kun for medlemmer – ikke 
officiel hjemmeside for Nors).
 
Samarbejdspartnere
Vores interessenter er alle med en ”god historie”, info der kan 
være med til at brande Nors, Tved og Øster Vandet. Det vil være 
oplagt at fortælle om de fremskridt der sker i de udvalgte grup-
per i dette projekt. 

Budget og plan for finansiering
Der skal investeres i en film til hjemmesiden og Facebook mm. 
En film kan hurtigt fortælle / skabe interesse for at læse mere 
om Nors, Tved og Øster Vandet. Vi vil gerne vise hvad vi kan 
tilbyde, faciliteter, erhverv, skole og institutioner osv. Og herefter 
uddybe det i skrift. Hjemmesiden skal komme frem, når der 
søges på området i al almindelighed, vi skal bruge nogle penge 
til løbende optimering og vedligehold til det.
Vi forestiller os en pulje på 10.000 kr. til at understøtte projektet 
og søger dem gennem projektet.

Tidsplan
Hjemmesiden har ingen udløbsdato, det vil være en løbende 
proces. Vi begynder i gruppen på at opdatere og forberede Nors-
By.dk, eller at lave en hel ny hjemmeside, hvor Tved og Øster 
Vandet kommer med.

Planen er at grundstammen skal bygges op og herefter ”fodres” 
med info, på en måde så det er let at vedligeholde og finde rund i.
Det vil være en meget stor hjælp om de øvrige grupper og andre 
vil begynde og sende info omkring ønsker og emner til os.

Branding og markedsføring af klyngen 
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Med etablering af Lokalrådet og udarbejdelsen af denne 
udviklingsplan, har Nors-Tved og Øster Vandet fået en stærk 
udviklingsorganisation, der kan drive udviklingen i klyngen.

Udviklingsplanen her er Lokalrådets arbejdsplan de kommende 
år. Alle de nedsatte grupper refererer til lokalrådet og så vidt 
muligt deltager en fra Lokalrådet i alle arbejdsgrupperne. 

På den måde bliver Lokalrådet klyngens koordinerende organ og 
det er Lokalrådets opgave løbende at følge op på arbejdsgrup-
pernes arbejde – for eksempel kan der holdes halvårlige møder 
med alle grupper.

Eventuelt nye ideer bør koordineres med Lokalrådet, så vi sikrer, 
at gode initiativer støttes og ikke uforvarende kommer på tværs 
af andre planer.

. 

Denne Udviklingsplan viser, hvad landsbyklyngen vil i fremtiden. 

Derfor kan Udviklingsplanen også bruges til at fundraise til de 
enkelte projekter. Der er stor forskel på projekternes behov for 
ekstern finansiering. Nogle kan gennemføres med meget få 
midler, andre projekter kræver store beløb for at det kan blive 
realiseret. For alle projekterne gælder det, at der udarbejdes et 
særskilt budget.

Det er Lokalrådet, der koordinerer fundraisingen, på den måde 
at lokalrådet løbende bør have overblik over, hvad der søges til 
hvilke fonde. 

Relevante fonde for landsbyklyngen kan være:

· LAG Thy-Mors
· Thisted Forsikrings pulje
· Friluftsrådet
· Realdania
· Lokale- og Anlægsfonden
· Erhvervsministeriets Landsdistriktspulje
· Thisted Kommunes LUF midler
· og mange flere

Organisering Finansiering
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Lokalrådet kender alle navne på de forskellige deltagere i  
arbejdsgrupperne og Lokalrådet vil aktivt sørge for at lands- 
byklyngens borgerhenvendelser til rådet vedrørende Udviklings- 
planens realisering bliver overgivet til den relevante  
arbejdsgruppes tovholder.
Henvendelse kan p.t. ske til medlemmerne af det nuværende 
Lokalråd – se herunder:

Jens Otto Nystrup
aa.jo.nystrup@hotmail.dk 
mobil: 23201414 

Inger Svane 
inger.svane@gmail.com 
mobil: 24265822

Leo Pedersen 
leopedersen63@gmail.com 
mobil: 30481286

Karen Johansen 
karen050657@me.com 
mobil: 23302188

Jens Frederiksen 
jens@fjbyg.dk 
mobil: 21463806

Hans Jørgen Birk 
birk@mvbmail.dk 
tlf.: 97981343

Daniel Bunk 
danielbunk_19@hotmail.com 
mobil: 20730084

På hjemmesiden Norsby.dk kan du altid finde en opdateret liste 
over Lokalrådets medlemmer, som man kan kontakte.

Udviklingsplanen for Landsbyklyngen Nors-Tved-Øster  
Vandet – ”Sommerfuglelandet på kanten af Nationalpark Thy”  
er udarbejdet af Lokalrådet i Nors-Tved-Øster Vandet i  
samarbejde med en lang række borgere fra hele området og 
med Jeanette Lund Houe som facilitator og proceskonsulent.

Tekst:  Jeanette Lund Kommunikation
Fotos:  Kristian Amby 
Layout:  Kommuniklame
Udgivet: Januar 2021

Følgende har støttet arbejdet med Udviklingsplanen: 
Mange forskellige lokale institutioner/foreninger og borgere 
(planlægning, opstart og økonomisk bidrag til beværtning ved 
møder m.v)
Økonomisk støtte fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), 
Thisted Kommune.

Henvendelser vedr. udviklingsplanen
Kolofon

Lokalrådet
Nors, Tved & Øster Vandet

email: ntvlokalraad@gmail.com



Melodi: ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr”

Til BORGERMØDE her i skolens sal
Med tema: ”Hvad vi sammen vil og skal?”
Det er vi samlet om – ja, ganske blandet
Os her fra TVED og NORS og ØSTER VANDET
Vi er mangfoldighedens stærke kit

I aktiv dialog kan alting ske
Så intet her kun bli´r en fiks idé
Når vi det sammen vil – så sker det bare
Så kan vi faktisk meget mere klare
Thi aktivt fællesskab gør glad og stærk!

Udvikling vil vi ha’ i by og land
Vil styrke Skolen og vor Spar-købmand
Ny produktion og byggegrunde flere!
Stærkt sammenhold og meget, meget mere
Kun fantasien sætter grænser nu!

Ideer kan vi få i hobetal
Og hver og én kan være genial
En ”Georg Gearløs” bor vist i os alle
En smuk vision vi sammen kan fremkalde
For Landsbyklyngens kvinder, mænd og børn!

Tekst: Jens Otto Nystrup, februar 2020

BORGERMØDESANG 


