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INFRASTRUKTUR
• Status – samarbejdet mellem kommunerne Thisted-

Morsø-Skive-Herning om hovedvej 26/34
• Komite møde d. 3. april

• Trafikforliget – hvad kommer der til at ske på rute 34? 
• Rundkørsel fra tidligere aftale
• 11/26

• Hvordan får vi flere del-strækninger mellem Hanstholm og 
Herning prioriteret fra den supplerende pulje?

• Godt 5 milliarder?

• Hvordan kan erhvervslivet hjælpe?



TEMAER I ERHVERVSSTRATEGIEN

1. Bosætning, arbejdskraft og uddannelse
2. Erhvervsmæssige styrkeposition og potentialer
3. Tilgængelighed og god service



MÅL I ERHVERVSSTRATEGIEN

• Tema 1 – Bosætning, arbejdskraft og uddannelse
• Tilflytning af arbejdskraft 

• +100 flere tilflyttere hvert år
• Flere tager en erhvervsuddannelse

• Flere påbegynder en erhvervsuddannelse
• Flere gennemfører en erhvervsuddannelse

• Flere videregående uddannelser til Thy
• Oprettelse af mindst to nye videregående uddannelser, der 

matcher erhvervsstrukturen
• Videregående uddannelser opretter projekt-satelitter i Thy



MÅL I ERHVERVSSTRATEGIEN

• Tema 2 – Erhvervsmæssige styrkepositioner og 
potentialer
• Udvikling af produktionserhverv, landbrug og fiskeri

• Øget produktivitet via teknologisk udvikling
• Bedre udnyttelse af råvarer via forædling, branding mm.

• Udvikling af erhvervslivet ved Hanstholm Havn
• Indfri vækstmål og havnen som førende i Nordeuropa

• Udvikling af turismeerhvervet
• Nye arealer ved vestkysten (lokal)planlagt til nye turistanlæg
• 50-100 mio. nye private/off. investeringer (ikke Nationalpark)



MÅL I ERHVERVSSTRATEGIEN
• Tema 3 – Tilgængelighed og god service

• Hurtig, smidig og imødekommende sagsbehandling
• Tiltrækker hvert år mindst tre nye virksomheder (m/+10 ansatte)
• Hurtig og gratis byggesagsbehandling
• I toppen af objektive erhvervsklimamålinger

• Erhvervsvenlig infrastruktur
• A26/34 bliver 2+1 vej
• Hanstholm-Padborg: kan køres hurtigere af godstransporten
• Thisted-Holstebro + Thisted-Aalborg: kan køres hurtigere
• Thisted Lufthavn revitaliseret
• Fibernet bruges til at brande Thy over for potentielle nye 

virksomheder, tilflyttere og turister.



NYE INDSATSER – ET LILLE UDPLUK

• Motivere indpendlere til at flytte til Thy

• Etablere nye uddannelser som erhvervslivet bakker op 
om

• Kontakte virksomheder udefra, som passer godt ind i 
Thys erhvervsstruktur
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