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Erhvervsudvikling 
Rute 34 og 26 har stor betydning som transportvej for godstransporten til og fra de primære 
erhverv, fremstillingsvirksomhederne og de private serviceerhverv. Andelen af transport-
tunge erhverv i området er stort, og behovet for godstransport er centralt for erhvervsud-
viklingen i Nordvestjylland. 

Målt i omsætning fylder fremstillingserhvervene industri og bygge/anlæg alle mere i områ-
dets erhvervsstruktur end på landsplan. Herudover har de primære erhverv - landbrug og 
fiskeri - også en større omsætning i området end på landsplan1. 

De transporttunge erhverv langs rute 34 og 26 har et ønske om, at adgangen til markeder 
og hermed motorvejsnettet ved Herning er god og en opgradering kan være med til at fast-
holde virksomhedernes placering i oplandet langs rute 34 og 26. Det vil sikre en hurtigere 
adgang til motorvejsnettet samt skabe grundlag for en fortsat erhvervsudvikling. 

Det gælder ikke mindst i forhold til Hanstholm Havn, som er Danmarks største fiskerihavn 
for landing af konsumfisk. Fiskeproduktionen medfører godstransport af fisk til både ek-
sport og det danske marked. Der foregår ikke i øjeblikket gods- eller persontrafik via fær-
geforbindelse til og fra Hanstholm Havn, men en opgradering af rute 34 og 26 vil styrke 
grundlaget for gods- og persontrafik i fremtiden. Således peger 25 % af virksomhederne2 
på, at en vejudbygning vil få dem til at benytte Hanstholm Havn mere til godstransport. Thi-
sted Kommune bidrager i disse år markant i infrastruktur med investeringer for 600 mio. 
kr. i Hanstholm Havn, hvilket bør understøttes af statslige investeringer i vejinfrastruktur. 

Virksomhederne i området vurderer behovet for en udbygning af Rute 34 og 26 som væ-
rende meget stort eller stort3. Virksomhederne peger på, at en etablering af ekstra kørespor 
(2+1 vej) flere steder på strækningen har højest prioritet. Prioriteringen afspejler, at virk-
somhederne oplever, at de største genevirkninger på ruten er trafikmængden, langsomme 
køretøjer og mange sideveje. 

Thy 

Thy har i sit erhvervsliv formået at bevare et særkende, som for længst er gået tabt i andre 
områder. Med virksomheder som Thisted Bryghus, Tican, Dragsbæk Margarinefabrik, Pre-
mier Is og Dragsbæk Maltfabrik er der i Thy placeret virksomheder, som har formået at 
klare sig i den globale konkurrence .  

Hanstholm Havn er Danmarks førende fiskerihavn og er med mere end 2.000 arbejdsplad-
ser en motor i den lokale udvikling. I øjeblikket arbejdes der med en ambitiøs udviklings-

                                                             
1 Kilde: Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2018 (https://em.dk/~/media/files/2018/april/regional_landdi-
striktspolitisk_redegoerelse_2018.ashx?la=da) 
2 Kilde: Dansk Industri, 2017 
3 Kilde: Dansk Industri, 2017 
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plan for havnen med samlede investeringer på 1 mia. kroner, og Hanstholm Havn og Hav-
neforum er med stiftelsen af DanWEC - Danish Wave Energy Center - ved at blive Danmarks 
center for udvikling af bølgeenergi. 

Morsø 

De tre brancher der fylder mest i forhold til absolutte antal af virksomheder og beskæftigede 
er landbrug, skovbrug og fiskeri samt bygge & anlæg og detailhandel. De tre brancher be-
skæftiger tilsammen lidt over en tredjedel af alle de privat beskæftigede i Morsø Kommune.  
Opgjort på hovedsektorer fylder industrien imidlertid også meget i Morsø Kommune. Og det 
er især inden for træ-, møbel- og maskinindustrien, at Morsø Kommune har en høj beskæf-
tigelsesmæssig specialiseringsgrad. Dvs. at Morsø Kommune sammenlignet med landsgen-
nemsnittet har en særlig høj andel af beskæftigede inden for disse industrier, hvilket bl.a. 
trækkes op af lokale virksomheder som Mollerup Mølle, BILA A/S, KPK, Outrup Vinduer & 
Døre, Tømmergaarden og Kunststof Kemi suppleret med Fredsø Vognmandsforretning in-
den for handel og transport.         

Skive 

Skiveegnen er kulturhistorisk landbrugsland, der i dag er kendetegnet ved moderne føde-
vareproduktion, som producerer kvalitetsfødevarer til de danske middagsborde, blandt an-
det i form af kød, mælkeprodukter samt fisk og skaldyr. Det gælder blandt andet en virk-
somhed som Thise Mejeri. Skive har dobbelt så mange produktions- og eksportvirksomhe-
der som en gennemsnitskommune og ligger i Produktionsdanmark, hvor der produceres en 
stor del af de varer, der får eksport. I alt er der omkring 5.000 private virksomheder i Skive 
Kommune. Langt de fleste er små og mellemstore, men der er også større virksomheder 
iblandt dem. En række af disse Skive virksomheder er Danmarks, Europas, og endda ver-
dens førende indenfor offshore, vindkraft, klimastyring, elektronikkøling, m.v., og virksom-
hederne opererer på nogle af de største internationale vækstmarkeder. Der er en del størtre 
speditørvirksomheder på Skiveegnen, bl.a. Interfjord, Stykgodscenteret og Skive Køletrans-
port, der alle er dybt afhængige af en tidssvarende statslig infrastruktur til/fra motorvejs-
nettet. Af industrivirksomheder på egnen kan blandt andet nævnes virksomhederne DEIF, 
NC Nielsen og GreenLab Skive. 

 


