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Indledning

I denne masterplan præsenterer en gruppe 
borgere omkring Agger Havn en samlet plan 
for udviklingen af Agger Havn. 

Håbet er, at masterplanen kan danne bag-
grund for et samarbejde med kommunen og 
diverse fonde, så Agger Havns potentiale som 
erhvervsknudepunkt og turistmagnet kan 
realiseres. 

Agger Havn har længe lidt under manglende 
renovering, som der er hårdt brug for, at 
der bliver taget hånd om.  Samtidig ønsker 
borgerne at sætte gang i en større udvikling 
af havnen.

Agger Havn ligger ved den sydlige indgang til 
Nationalpark Thy og er en lille, autentisk og 
bevaringsværdi havn. Agger Havn har som en 
af de få havne i dag erhverv og lystbådehavn 
side om side.

Masterplanen skal understøtte erhvervsud-
viklingen og indtænke oplevelsesøkonomi 
som en ny måde at udvikle turisterhvervet på.
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Visioner

Masterplanen for Agger Havn tager 
udgangspunkt i en række visioner.
Udgangspunktet, er at de eksisterende 
forhold skal styrkes og at der skal ud-
vikles nye tiltag.

Visionerne er at:

- Udbygge havnen så den bliver 
tidssvarende

- Fastholde eksisterende og etablere 
nye arbejdspladser på havnen

- Igangsætte udviklingsinitiativer der 
styrker turismen

- Positionere og differentiere Agger 
Havn fra andre havne ved at implemen-
tere oplevelsesøkonomi i udviklingen

- Skabe et klart brand for Agger Havn, 
som kan bruges i markedsføringen af 
havnen

4Foto: Hans Erik Nørgaard
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SWOT-Analyse

Styrker, svagheder, muligheder og trusler 
for Agger Havn.

Som udgangspunkt for masterplanen er 
udarbejdet en SWOT-analyse for Agger 
Havn. 

Her oplistes henholdsvis styrker og 
svagheder, muligheder og trusler for Agger 
Havn. 

Analysen giver et godt overblik over den 
aktuelle status for havnen og den danner 
baggrund for afsnittet om udviklingstiltag 
på Agger Havn.

Styrker (S)

-Autentisk miljø
- Værft

- Både erhverv og turisme
-Sydlig indgang til Nationalpark Thy

- Flere foreninger tilknyttet

Svagheder (W)

- Forfald
- Havnens udstyr

- Forældede velfærdsbygninger
- Mangler en café/is/restaurant

- Ingen oplevelsesture/aktiviteter

 Muligheder (O)

- Lystbådehavnen
- Øget turisme

- Flere arbejdspladser
 - Oplevelsesøkonomiske tiltag

Trusler (T)

- Stort investeringsbehov
- Mindre og mindre vanddybde

Foto: Ida Borgen
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Med sin placering i Thy, ligger Agger også tæt 
på oldtidshistoriske oplevelser. Thy er den 
landsdel i Danmark, som har flest oldtids-
minder og er dermed en historisk landsdel. 
Agger rummer et fint kulturhistorisk og aut-
entisk, bevaringsværdigt miljø.

De lidt større byer nær Agger er Hurup og 
Bedsted, som begge ligger 12 km fra Agger. 

Thisted, som er hovedbyen i Thy, ligger 38 km 
fra Agger. Der er 11 km til Thyborøn.

Indbyggertal 
I Agger boede der i 2006 411 personer, hvor 
der i 2011 boede 392 personer. Tallet har dog 
været stabilt siden 2010.  

Turisme
Agger Havn er et naturligt udflugtsmål for 
turister. Med en campingplads, et badehotel, 
mange sommerhuse og to feriecentre, er det 
et ideelt samlingspunkt for turisterne. 

På havnen i Agger ligger Agger Havn Ferie-
center og i den vestlige del af byen, kun 100 
meter fra Vesterhavet, ligger Agger Tange 
Restaurant og Feriecenter. Krik Vig Camping 
ligger lidt udenfor Agger by, men med en god 
placering i forhold til havnen. 
Agger Badehotel har også en god placering 
med sine små 100 meter til stranden og som-
merhusene er placeret rundt om og i selve 
byen.  

Agger er en typisk sommerhusby, da indbyg-
gertallet mangedobles i sommerperioden. 

sandstrande og masser af liv. Mod øst Lim-
fjorden, Danmarks største fjordområde med 
spændende naturoplevelser og mangfoldigt 
dyreliv. Nord for Agger ligger Flade Sø. En fer-
skvandssø, hvor der er gode muligheder for 
at fange gedde, aborre og sandart. Og mod 
syd det fredede Agger Tange kendt for sit rige 
fugleliv.

Sydøst for Agger ligger Danmarks største 
landsbykirke – Vestervig kirke. Kirken er en 
gammel klosterkirke, som ligger på kanten af 
et bakkedrag med udsigt over Nissum Bred-
ning og med et årligt besøgstal på 30.000. 
Nord for Agger ligger det fredede Lodbjerg 
Fyr. Fra fyret har man udsigt over hav, klitter, 
klithede, søer og plantage. Nær Lodbjerg Fyr 
ligger Lodbjerg kirke, som er en af Danmarks 
to mindste kirker. Kirken skulle være blevet 
flyttet to gange pga. sandflugten og er i dag 
omgivet af klitter.  

Karakteristik af Agger

Beliggenhed 
Agger er beliggende i et af Danmarks 
yderområder. Landsbyen er placeret natur-
skønt i Thy i Nordvestjylland og er en del af 
Thisted Kommune. 
Byen er omkranset af Nationalpark Thy, som 
rummer store nationale og internationale 
natur- og landskabsværdier. Nationalpark 
Thy rummer både kyst, klitter, klitheder, søer 
og klitplantager, og der knytter sig en særlig 
kulturhistorie til området langs vestkysten. En 
lang række stier fører til Agger – blandt andet 
cykelstien fra Hanstholm, som går gennem 
hele Nationalparken til Agger.
Agger har en unik beliggenhed med både 
søer, det barske Vesterhav og den blide Lim-
fjord omkring sig.  
Vest for Agger ligger Vesterhavet med sit 
brusende temperament, store vidder, hvide 

Foto: Hans Erik NørgaardFoto: Hans Erik Nørgaard



Agger har over 1000 sengepladser, hvilket gør 
Agger til et af områdets største koncentra-
tioner af overnatningstilbud.
 
Der er rige muligheder for turister i Agger og 
Thy. Med surfing, gåture, vandreture, cykel-
ture, kanosejlads, lystfiskeri, fuglekigning, 
badning, oldtidshistoriske oplevelser, teater, 
galleribesøg og meget mere er der noget for 
enhver smag. 
10 km fra Agger ligger Sydthy Golfklub med 
et medlemstal på knap 400 og i Hurup, 12 km 
fra Agger, ligger Sydthy Kurbad, som er et af 
Danmarks bedste wellnesscentre. 
Agger har også Danmarks længste handicap-
sti. 

Sejlturen ind til Agger er en oplevelse i sig 
selv. Man sejler forbi Kobberø Bakker - et 
uberørt og istidsskabt naturområde, som 
giver en helt særlig sejloplevelse. 
Morup Mølle Å løber forbi Agger Havn og 

Lige netop det, at Agger allerede er kendt for 
at være centrum for Ladywalk og AggerAth-
lon kombineret med Aggers unikke placering 
mellem søer, Limfjord og Vesterhavet, er et 
stort potentiale for yderligere at udvikle Ag-
ger som centrum for friluftsaktiviteter.

 I 2012 bliver Agger Havn udgangspunkt for 
Agger Athlon og det aktualiserer behovet for 
at udvikle Agger Havn, så de mange frilufts-
aktive og tilskuerne får en god oplevelse. 
Samtidig øger det behovet for nye rekreative 
muligheder på havnen. Agger Athlon er for 
eksempel i 2012 nødt til at etablere en midler-
tidig beachvolleybane for at kunne afvikle 
arrangementet på havnen. 

videre op forbi Morup Mølle. Her er gode mu-
ligheder for kajakroere, kanoer og små både, 
og især lystfiskeri er udbredt i denne å.
Der afholdes ”Fiskens dag” i Agger og i “De 
sorte huse” holdes der intime koncerter med 
kendte kunstnere såsom Johnny Madsen, 
Hush og Poul Krebs.

Centrum for events og friluftsliv
Agger er kendt for flere forskellige, større 
arrangementer for borgere og turister. For 
eksempel. Ladywalk – en stor naturvandring 
for kvinder i alle aldre, hvor der i 2011 deltog 
5.000 kvinder. 
I 2011 blev for første gang afholdt Agger 
Athlon, der er et multistævne i naturskønne 
omgivelser. Her er der mulighed for at del-
tage i aktiviteterne: løb, mountainbike, 
havkajaksejlads, havkajaksurfing, windsurf-
ing, kitesurfing, svømning, beachvolley og en 
cup for optimistjoller. 

Foto: Hans Erik Nørgaard Foto: Hans Erik NørgaardFoto: Hans Erik Nørgaard
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Ladywalk i Agger 2011
Foto: Hans Erik Nørgaard



9

ejet af Thisted Kommune. Det giver gode 
muligheder for at havnen kan udvikles.

Erhverv
Der er en del traditionelle havneerhverv på 
Agger Havn, som betyder, at der er et auten-
tisk erhvervsmiljø, og der er i alt cirka 70 (?) 
arbejdspladser tilknyttet til havnen.
Agger Værft er et driftigt værft med fuld 
ordrebog og 25 ansatte, der findes en fiske-
handler med 3 ansatte og Krik Marina, der 
sælger både og bådudstyr, har 6-7 ansatte. 
Der er også et tømrerfirma på havnen med 7 
ansatte. Dertil kommer, at Farvandsvæsnet 
for nylig har etableret en redningsstation, der 
beskæftiger 6-7 personer. 
Agger Havn er en aktiv landingsplads for 
østersbåde og under tiden muslingebåde. Der 
er tilknyttet 12 østersbåde til havnen. 
Derudover er i alt cirka 20 fuldtidsbeskæft-
igede erhvervsfiskere – inklusiv slæbebåd og 
isbryder.

Beliggenhed
Agger Havn ligger sydøst for Agger by og øst 
for Aggervej, der fører ud til færgeoverfarten 
til Thyborøn. Lige nord for havnen ligger Ag-
ger Havn Feriecenter og på den nordlige side 
af Krikvej ligger Krik Vig Camping. Havnen 
er et naturligt omdrejningspunkt for byen og 
områdets turister.

Ejerforhold
Agger Havn er en kommunalt ejet havn og en 
stor del af arealerne omkring havnen er også 

Agger Havn i dag

Agger Havn er i dag en meget autentisk, be-
varingsværdig havn med et aktivt havnemiljø, 
der har et godt grundlag for at komme til at 
summe af liv, da der stadig både er erhvervs-
mæssig og turistmæssig aktivitet på havnen. 
På havnen kan man side om side både opleve 
lystsejlere, erhvervsfiskere og et aktivt skibs-
værft. Dette er helt unikt. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Foreninger på havnen
Der er en række foreninger med udgangs-
punkt i havnen:

- Vestervig Roklub har cirka 30 medlemmer 
og klubben råder over inriggerbåde, outrig-
gerbåde og havkajakker.

- Agger Fiskeriforening er medlem af Dansk 
Fiskeriforening og har pt. 50 medlemmer.

- Agger Bådelaug, der arbejder for at bevare 
fiskeriet fra kysten med småbåde og det miljø 
der er om det.

Potentiale
Agger Havn har et stort potentiale, da der 
allerede er rigtig meget aktivitet og mange 
arbejdspladser tilknyttet havnen. Havnen er 
efterspurgt af lystsejlere, og der er vente-
liste på både jollepladser, lystbådepladser 
og skure. Der landes i dag mange østers i 
havnen, og der er mulighed for at udvikle 
tilbud til turisterne, hvor de kan smage de 
nylandede østers. 

Barrierer
Udviklingen bliver i dag bremset af vanddyb-
den, der bliver mindre og mindre og havnens 
dårlige tilstand. 
Der er også dårlig afmærkning for lystsejlere i 
fjorden og det afholder nogle fra at komme til 
havnen. 
Roklubben angiver, at de har problemer med 
at få fat i nye, unge medlemmer hvilket de for 
en stor del tilskriver, at havnen er et kedeligt 
sted at komme i dag.

Agger Havn og by er omkranset af National-
parken, der tiltrækker mange turister.  Na-
tionalpark Thy ønsker at synliggøre den 
sydlige indgang til nationalparken yderligere,  
og er derfor i starten af 2012 i gang med at 
bygge et nyt 90 m2 stort friluftsknudepunkt 
på Agger Tange. Friluftsknudepunktet skal 
tage imod turisterne, der kommer fra syd.

Agger Havn ligger ca. 1o km fra frilufts-
knudepunktet på Agger Tange og med den 
indfaldsvej, der er til Agger, kommer der 
allerede i dag en masse turister ad den vej.

Friluftsknudepunktet på Agger Tange skal blandt 
andet indeholde udstillinger om nationalparkens 
dyr og planter.

Området omkring Agger

I de senere år har der været en rivende ud-
vikling i områderne omkring Agger Havn. Det 
betyder desværre, at Agger Havns forfald 
er blevet ekstra synligt. Havnens naturlige 
potentiale som udflugtsmål er derfor slet ikke 
udnyttet. Den positive udvikling omkring Ag-
ger Havn gør, at det bliver endnu vigtigere at 
få renoveret og videreudviklet havnen. 
Renoveringen og udviklingen af Agger Havn 
vil fuldende, at hele dette område er attrak-
tivt for turister og beboere – og havnen vil 
igen kunne blive et foretrukkent udflugtsmål 
for disse.
Her beskrives kort initiativerne omkring Ag-
ger. 

Nationalpark Thy
Agger er den sydlige indgang til Danmarks 
første nationalpark - Nationalpark Thy, der 
åbnede i 2007. 

Foto: Ida Borgen Foto: By og Bygning Arkitekter
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Cykelbane fra Vestervig-Krik
I Vestervig er der de senere år revet 12 fal-
defærdige huse ned og etableret grønne 
områder. Der bygges i 2011-2012 en ny 
børnehave og en tilbygning til hallen, mens 
det gamle Thinghus renoveres og der eta-
bleres en cykelbane fra Vestervig til Krik. Byen 
har fået tilflyttere og er i en positiv spiral. Det 
forventes at den nye cykelbane vil give turis-
ter og beboere endnu bedre mulighed for at 
komme rundt i det smukke område og nyde 
naturen. Cykelbanen vil dermed lede endnu 
flere turister og beboere mod Agger Havn.

Nyt pakhus i Krik
I Krik er der netop bygget et nyt pakhus, der 
skal rumme naturformidling, ophold og om-
klædning for surfere, mulighed for forsamling 
og simpel overnatning samt et udekøkken.

Projektet er en del af kommunens projekt 
”Det gode liv ved kysten”, som støttes af 
Realdania. 
Det nye pakhus formodes at blive et andet 
friluftsknudepunkt for surfere og andre na-
turinteresserede. I forbindelse med pakhuset 
er kommunen igang med at undersøge mu-
lighederne for at etablere et fjordbad.

Initativer omkring Agger Havn

Initativer omkring Agger 
Havn
Agger Havn ligger centralt pla-
ceret i forhold til en lang række 
nye initiativer i Thy. Med et nyt 
friluftsknudepunkt på Agger 
Tange cementeres Agger, som 
den sydlige indgang til National-
park Thy. Der arbejdes for at 
etablere et fjordbad i Krik og der 
er mange gode stiforbindelser til 
Agger, der som det ses af kortet, 
ligger helt omkranset af 
Nationalpark Thy 
(ikke alle stier vises på kortet).

11
Foto: Bertel Bolt-Jørgensen.



Limfjordsøsters
Den berømte Limfjordsøsters (Ostrea Edulis) 
er en meget delikat råvare og er kendt for at 
være én af de bedste østers i verden. 

I Limfjorden findes den største naturlige be-
stand af den oprindelige europæiske østers. 

Den danske østers har været handelsvare helt 
tilbage fra Vikingetiden og er kronjuvelen 
blandt de naturligt forekommende råvarer i 
Danmark. 

Der er i dag 12 østersbåde tilknyttet Agger 
Havn.

der i forbindelse med etablering af digerne i 
Thyborønprojektet lukket af for. 
Etableringen af Agger Havn fra 1967-1971 
kostede 1,7 mio. kr. hvoraf  den gamle 
Vestervig-Agger Kommune finansierede de 
610.000 kr.

Som følgeerhverv til udviklingen af Agger 
Havn ligger Agger Værft og nu også Agger 
fiskehandler. Den yderligere afsætning af 
fangsten sker gennem erhverv på Thyborøn 
Havn. 

Agger Værft har ligget på havnen næsten lige 
så længe som Agger Havn har været der – og 
det er et meget driftigt værft, der reparerer 
både, kuttere, færger og lystbåde. 

Få år efter at havnen blev bygget – blev også 
den røde bygning på Havnevej bygget. Den 
bærer i dag tydeligt præg af at være forældet 
og manglende vedligeholdt.

Agger Havns historie

Agger er en markant kystby i Thy, der er 
speciel, netop fordi den ligger mellem fjord 
og hav. På grund af denne placering har der 
altid været mulighed for både fiskeri i fjorden 
og i havet. Udviklingen i fiskerierhvervet, 
forurening og kvotereguleringer har været 
medbestemmende for havnens udvikling over 
tid.

Omkring 1900-tallet etableredes Agger Havn 
på østsiden af Agger Tange med udsejling i 
Limfjorden, mens det traditionelle fiskeri fra 
stranden langsomt aftog.

Det som i dag kaldes Agger Havn, blev først 
bygget og indviet i 1971 efter mange års 
kamp for en ny havn i området. Tidligere 
brugte Agger fiskerne også den havn de 
kaldte Fjordhavn og Nyhavn, men den blev 

Foto: Hans Erik NørgaardFoto: Hans Erik Nørgaard
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Agger Havn
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Uddybning af Agger Havn
Havnen er de senere år sandet til og det giver 
problemer for lystbåde, der ikke tør sejle ind 
og for værftet, da større både har risiko for at 
gå på grund. For at sikre flere lystsejlere og 
sikre værftets videre udvikling, skal havnen 
derfor uddybes. 
Uddybningen skal foretages fra Agger Havn, 
igennem sejlrenden og over til rød kost ved 
Kobberø Bakker. Derudover skal det tilsand-
ede område øst for Kobberø løb fjernes. 
Mængden skønnes til at være 50.000 m3. 

Kommunen skal sørge for plads til deponer-
ing, udgifter til deponering eller klapning 
samt tilladelser i nødvendigt omfang.

Nye spunsvægge
Havnens spunsvægge er mange steder meget 
slidte og ødelagte og skal udskiftes.

Nyt havnehoved
Havnens indsejling er blevet smallere og 
smallere med årene og havnehovederne er 
nedslidte og skal repareres.

Renovering af ”det røde hus” 
Havnens ”røde hus” trænger hårdt til nyt tag. 
Taget lægges i forbindelse med evt. ny tilbyg-
ning.  Samtidig bør huset fuges om, så det 
fremstår pænt. (se også afsnit om velfærdsfa-
ciliteter til lystsejlere)

Billederne her på siden viser nogle af de områder, der 
skal renoveres på Agger Havn. (Foto: Jan Møller)

Udvikling af Agger Havn

Agger Havn er i dag misligholdt og i forfald. 
Flere års manglende vedligehold og renove-
ring har sat sit præg på havnen, der ser trist 
og forfalden ud. Dette ønskes ændret, så 
havnen igen kan blive både funktionel og se 
ordentlig ud. Der brug for en større renove-
ring, for at havnen igen kan fungere optimalt. 
Derudover skal havnens tiltrækningskraft 
på turister øges. Havnen har alle muligheder 
for at blive et omdrejningspunkt for egnens 
turisme. Det kræver en lang række udvikling-
stiltag, der beskrives her.

De følgende tiltag og udviklingsforslag ligger 
alle indenfor Thisted Kommunes gældende 
lokalplan nr. 3-10 af oktober 2005 der gælder 
for Agger Havn og nærområde. 

Foto: Ida Borgen

Sikring af skrænten ved jollepladserne der er ved at 
synke sammen

Spunsen er tæret, som forårsager at asfalten synker 
ved kajen

Sikring af skrænten ved jollepladserne er i dårlig stand

Indsejlingen til havnen der synker sammen

Standen på det røde hus på Havnevej er meget dårlig

Træværket på broerne 
er i dårlig stand
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faciliteter udgør grundlaget for at tiltrække 
flere besøgende og vil være med til, at skabe 
et mere levende miljø og stemning på hele 
havneområdet. Den nye tilbygning skal også 
give mulighed for at lave en rigtig god fiske-
butik på stedet. Der kan evt. også indrettes 
mindre  turistinformation i bygningen.
 Der skal undersøges om huset kan kobles på 
den nye, fælles fjernvarme.
 
Belysning og vand
Samtidig med anlæg af jollehavn og lystbå-
dehavn skal der etableres ny belysning og el. 
Der skal opsættes  nye lygtepæle, stik til el og 
mulighed for at tappe drikkevand.

Vandpolo og miljø omkring Vestervig 
Roklub
Roklubben ligger mellem nordsiden af havnen 
og Aggerhavn Feriecenter. Roklubben har 
cirka 30 medlemmer og er mest en motions-
roklub for seniorer. Roklubbens ønske er at 
skabe et hyggeligt miljø omkring klubhuset. 
De ønsker opsat vandpolo-net i havnen og 
etableret nogle hegn/hyggekroge omkring 
roklubben.

Rekreative arealer
I følge lokalplanen af oktober 2005 for Ag-
ger Havn, er området nord og nord/øst for 
selve havnen udlagt til rekreativt område . På 
nuværende tidspunkt ligger pladsen frit hen, 
dog afbrudt af roklubbens lokaler.
En del af ønsket bag udvidelsen af havnen 
i Agger bunder i, at man ønsker at samle 
havnen og skabe mere miljø og stemning i 
området. 

Der ønskes etableret en ny kaj på øst siden af 
havnen udelukkende til lystbåde. 
Etableringen af en ekstra kaj på østsiden af 
havnen, vil være med til binde havnen sam-
men og give et hyggeligt miljø om mod den 
idylliske skurby af fiskerhuse.

Velfærdsfaciliteter til lystsejlere og ny 
fiskebutik
Agger lystbådehavn har på nuværende 
tidspunkt nogle simple faciliteter, der udeluk-
kende omfatter toilet og bad. Hvis lystbåde-
havnen skal opprioriteres og overnatnings-  
og besøgstallet skal højnes fremover bør 
lystbådehavnens faciliteter ikke bare reno-
veres, men også udvikles. Forslaget er, at der 
laves en tilbygning evt. på 1. sal af det røde 
hus på Havnevej, hvor der skal bygges mod-
erne toilet, bad og køkken faciliteter samt et 
fællesspisningslokale med udsigt over hele 
havnen. Denne udvidelse af lystbådehavnens 

Ny jollehavn
Jollehavnen er i dårlig stand og det er svært 
at komme ned til jollerne. Derfor skal jolle-
havnen renoveres. Da der også er venteliste 
på at få en jolleplads, ønskes den udvidet, så 
havnen udnyttes optimalt, og der er plads til 
et større antal joller. 

Ny lystbådehavn
Agger lystbådehavn ligger sammen med 
Agger Havn, som den inderste del af havnen. 
Lystbådehavnen havde i 2011 ca. 100 overnat-
ninger og i 2010 havde havnen ca. 120 over-
natninger. Lystbådehavnen bærer også præg 
af manglende vedligehold, og et fald i antal 
overnatninger kan muligvis have en sam-
menhæng med den manglende vedligehold 
af både lystbådehavnen men også områdets 
forfald generelt set. Lystbådehavnen ønskes 
udvidet i forbindelse med at både havnen og 
lystbådehavnen skal renoveres.

Foto: Hans Erik Nørgaard



Jollehavn
Flydebro
Plankeværk
Ny lystbåde kaj
Læmole
Beachvollybane
Boldbane
Legeplads
Grill område
Ombygning

Kunst 

Havnehoved

Udviklingstiltag
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og potentielle kunder til det omkringliggende 
erhverv. 

Derfor foreslås det, at der bliver ryddet op i 
den nuværende skilteskov og opsat skilte fra 
både den nordlige og sydlige indgang mod 
Agger ad Aggervej med; ”Agger havn, Lystbå-
dehavn og legeplads/restaurant”.

Plankeværk 
Langs Aggervej ønskes der opstillet et pænt 
plankeværk og i læ heraf også plantet no-
gle træer. Grunden til dette forslag er, at 
erhvervsdelen af havnen ikke syner pæn og 
præsentabel  fra denne side og at dette kan 
være med til at afholde potentielle besø-
gende fra at besøge havneområdet. (se foto 
herunder)

beachvolley bane og en boldbane til glæde 
for de lidt større børn og unge, der enten bor 
eller holder ferie i området. 

I forhold til etablering af de rekreative aktiv-
iteter, er der taget højde for, at udsigten for 
de bagvedliggende ferielejligheder og restau-
ranten ikke bliver ødelagt. 

Bedre skiltning
Agger er årligt destination for mange turister; 
både overnattende gæster i sommerhuse, 
feriecenter, lystbådehavnen og på camping-
pladsen, men også for mange dagsturister 
der evt. skal deltage i et af Aggers mange 
spændende arangementer eller besøgende 
til Nationalpark Thys sydlige indgang. Alle 
disse turister kører forbi Agger Havn og nogle 
besøger den, men gennem en bedre skilt-
ning af havnen og et mere stemningsfuldt 
havnemiljø er de alle potentielle besøgende 

Derfor bør strukturerede offentlige og rekrea-
tive arealer indtænkes i den samlede plan for 
havnen.  

Det er ønsket, at der bliver lavet et område 
med borde/bænke og et område til grill og 
bålplads ved siden af roklubbens lokaler. 
Der skal også opføres en offentlig legeplads. 
Legepladsen ønskes udformet i naturma-
terialer og naturfarver så den falder i med 
naturen i området. Se eksempel på billedma-
teriale herunder samt kort med indtegnede 
aktivitetsområder på forrige side. 

Legepladsen og området med borde/bænke 
er primært tiltænkt børnefamilier og derfor 
bør disse ligge i forlængelse af hinanden. 

På den anden side af roklubbens lokaler 
fortsætter det rekreative område – og her 
tiltænkes der etablering af en 

Foto: Ida Borgen Foto: Ida Borgen Foto: Ida Borgen
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Kunst på havnen
I et forsøg på at bryde den lange ensformige 
facade på den nuværende røde bygning på 
Havnevej og for at skabe et mere stemnings-
fuldt havnemiljø, der kan tiltrække turister, 
foreslås der at skabe et unikt kunstværk på 
havnen. 

Kunstværket skal være udformet på en måde 
så det ikke generer den daglige 
erhvervsmæssige brug af havnen.  
Kunstværket skal bestå i udsmykning af alle 
de hvide porte på den røde bygning. 
Kunstværket skal på tæt hold give mening 
hver for sig og fortælle hver sin lille bid af Ag-
gers historie, og på afstand – fra den nye lyst-
bådekaj på østsiden af havnen, skal kunstvær-
ket skabe en helhed mellem alle portene. 

Kunstværket skal både fortælle om Ag-
gers barske historie, men på samme tid skal 
kunstværket være med til at positionere og 
differentiere Agger fra andre havne.

Oplevelsesøkonomiske 
muligheder

Agger Havn vil differentiere sig fra andre 
havne ved at satse mere på oplevelsesøkono-
miske tiltag, hvor oplevelser der skaber 
aktivitet og indtjening er i fokus. “Den gamle 
kutter”, hvor folk indbydes til at komme ud at 
opleve, hvordan der fiskes, er et godt ek-
sempel. På Agger Havn kommer man tæt på 
fiskerne og der er rig mulighed for at få helt 
unikke oplevelser. 

Skurbyen set fra vandet
Foto: Ida Borgen
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Der er potentialer i at udvikle flere ture, hvor 
turister kommer med ud på havet/fjorden 
med fiskerbådene. Der kan også udvikles ka-
jakture og andre sejlture. Det er også oplagt 
at udvikle på fødevarerne. Kan der for ek-
sempel serveres limfjordsøsters, krabbeklør, 
hummer eller friskstegte fisk og får man en 
opskrift med hjem, så vil det være en stærk 
oplevelse.

Nye arbejdspladser

Det er arbejdsgruppen bag masterplanens 
forventning, at realiseringen af masterplanen 
kan give en række nye arbejdspladser:

- Værftet kan beskæftige 10-15 personer mere 
ved større havnedybde.

- Fiskebutikken kan beskæftige 1-2 personer.

- Nye oplevelelsesøkonomiske tiltag kan 
beskæftige 1-3 personer.

Branding og markedsføring 

Når Agger Havn er forvandlet, står man 
overfor nye muligheder, der skal udnyttes. 
Agger Havns nye brand skal defineres klart og 
kommunikeres ud til de rette målgrupper, så 
både lystsejlere, turister og borgere kommer 
på havnen og nyder de nye muligheder. 

Der vil derfor være behov for at udarbejde en 
brandingstrategi og arbejde med markeds-
føring ud fra denne brandingstrategi. 

Foto: Hans Erik Nørgaard 19



Skurbyen på østsiden af Agger Havn er et 
helt unikt område med masser af stemning.
Foto: Hans Erik Nørgaard
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Finansieringsplan

Anslåede beløb i mio. kr. (ex. moms)

Uddybning af Agger Havn:    5,5 mio.

Etablering af nye spunsvægge:   6 mio

Etablering af nye havnehoveder:   1 mio

Ny velfærdsbygning/ombygning af 

”det røde hus” (inkl. nyt tag og fugning):  6 mio

Ny jolle- og lystbådehavn:    3 mio

Etablering af el, belysning og vand:   1 mio

Rekreative arealer (borde/bænke, grill, 

legeplads, hegn, vandpolo, beachvolley 

og boldbane):      1 mio

Bedre skiltning, plankeværk og kunst på 

havnen, brandstrategi og markedsføring:  0,5 mio

I alt       24 mio.

Der opereres med en usikkerhedsmargin på 15%.

21Foto: Ida Borgen



Fondsmuligheder

Masterplanen skal danne baggrund for fund-
raising til at realisere tiltagene. Følgende 
fonde mv. kan være mulige at søge:

Vækstforum Nordjylland
LAG Thy/Mors
Fiskeri-LAG
Indenrigsministeriets landdistriktspulje
Friluftsrådet
Stedet Tæller, Realdania
A.P Møllers fond
Lars Larsen (JYSK)

Derudover skal det undersøges, om der kan 
være yderligere relevante fonde samt EU-
fonde.

Processen

Masterplanen for Agger Havn er en samlet 
helhedsplan for Agger Havn, som havnens 
interessenter og Aggers borgere står bag. 

Der har været afholdt borgermøde helt 
tilbage i 2003, hvor planerne har været disku-
teret og forslagene i masterplanen nyder bred 
opbakning i byen.

Ønsket er, at kommunen vil være behjælpelig 
med at sikre finansiering til det store projekt 
ligesom gruppen også selv vil gå videre for at 
afdække mulige finansieringskilder.

17Foto: Hans Erik Nørgaard 22


