
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Jeg sauna dig 

En undersøgelse af potentialer for udvikling i området omkring 
Købingsmark strand, Nordals 

Udarbejdet af frï 
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frï 
 

 

Planlægger virksomheden frï er stiftet af 

Lene Lyngsø og Nanna Lundgren i februar 

2016. I frï er visionen at planlægge for 

livet på landet. Siden 2007 er antallet af 

danskere bosat i store eller mellemstore 

byer steget med seks procent, hvilket gør 

Danmark til et af de europæiske lande, der 

gennem de sidste ti år har oplevet den mest 

markante urbanisering. De danske 

landdistrikter er udfordrede af byernes 

tiltrækningskraft, som blandt andet er 

steget i takt med en massiv centralisering 

af både arbejdspladser, uddannelses- 

institutioner og kulturelle tilbud, men mest 

af alt forestillingen om at netop dette 

betyder, at der hverken er noget liv eller 

nogle muligheder på landet. Inden for 

arkitekt- og byplanlægningsbranchen 

planlægges der da også hovedsageligt for 

byer – selv når der arbejdes på landet. Her 

arbejdes der ofte ud fra en forestilling om, 

at ”det gode liv” findes i byen. Med ønsket 

om at planlægge byer for mennesker stiller 

vi i frï spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi har 

glemt at planlægge landet for mennesker? 

Størstedelen af den udvikling der finder 

sted i de danske landdistrikter er rettet mod 

turister – men hvad med de lokale? 

I frï planlægger vi for livet på landet og for 

alle dem, der gerne vil bo på landet. Vi 

understøtter lokale fællesskaber, og 

arbejder for at opretholde livet og de lokale 

fællesskaber i de danske landdistrikter. Vi 

ønsker herved at understøtte og belyse 

kvaliteter ved at bo på landet for at bidrage 

til landdistrikternes tiltrækningskraft og 

attraktivitet. Vi ønsker ikke en fremtid, 

hvor vores eneste muligheder for 

bosætning findes i byerne, og hvor vi kun 

kan besøge den danske natur og de danske 

landdistrikter som turister. Vi ønsker en 

fremtid, hvor vi fortsat vil kunne leve 

vores liv i og med naturen;   

 

”Vi ønsker en fremtid 

hvor vi fortsat kan 

bo og leve vores liv 

på landet” 
 

I frï tilbyder vi et samarbejde med landets 

kommuner med henblik på at understøtte 

og planlægge for livet i de danske 

landdistrikter. 

Vi arbejder ud fra en stedsbaseret tilgang 

til planlægning, hvilket betyder, at vi 

tilbyder skræddersyede planløsninger, hvor 
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borgerne og deres muligheder for at kunne 

benytte sig af deres nærområde er i 

højsædet. I frï ser vi ikke på steder som 

isolerede størrelser. Vi arbejder derimod 

med en stedsforståelse, hvor stedet 

eksisterer i kraft af de relationer, det indgår 

i. Vi forstår således, at by og land 

eksisterer i kraft af hinanden, hvorfor 

udviklingen af by, vil afspejle sig i 

udviklingen af land og vice versa. Denne 

forståelse af sted udgør fundamentet for 

vores stedsbaserede tilgang til plan- 

lægning. Vores erfaring er, at vi med denne 

tilgang til planlægning kan synliggøre 

nuancer og bidrage til mangfoldige steder. 

En stor del af vores arbejde består således 

i, at lære det område vi arbejde med at 

kende. Det gør vi ved at være på stedet, 

ved at snakke med lokale og ved at deltage 

i lokale arrangementer, foreninger og 

fællesskaber for på bedste vis, at kunne 

bidrage til de kvaliteter, fællesskaber og 

ønsker der allerede eksisterer, men som 

endnu ikke er blevet hverken hørt eller set. 

Vi tilbyder i sammenhæng hermed at 

etablere samarbejde på tværs af forskellige 

sektorer med henblik på at anvende endnu 

uudnyttede stedsbundne potentialer, så de 

på bedste vis kommer lokale borgere til 

gode. I frï genfinder og opretholder vi 

kvaliteterne ved at bo på landet i 

samarbejde med lokale borgere. 

 

”I frï planlægger vi 

for livet på landet 

sammen.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Lyngsø og Nanna Lundgren 
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Vi henvendte os til Sønderborg Kommune 

i februar 2016 med et forslag om at bygge 

mobile saunaer til kitesurfere og 

vinterbadere i området omkring Drejby og 

Kegnæs på Sydals (Bilag 1 - Pamflet). 

Forslaget kaldte vi ”Jeg sauna dig / Æ 

sauna dæ” og tanken var, at bygge mindre 

mobile saunaer som kunne udlejes til 

privatbrug og transporteres med en 

almindelig personbil. Tanken var 

endvidere, at de mobile saunaer skulle 

kunne udluftes og anvendes som shelters – 

en lille mobil overnatningsmulighed i det 

fri. Herved ville de mobile saunaer også 

kunne anvendes som jagthytter til jægere 

eller lystfiskere og gøre turen i det fri til en 

Jeg sauna dig       
/ Æ sauna dæ 

-Landdistrikterne kalder-  
 

ny og anderledes oplevelse. Sønderborg 

Kommune greb idéen, og inviterede til et 

møde med Sønderborg Iværksætter 

Service. På dette møde tilbød Connie 

Skovbjerg fra Sønderborg Kommunes 

Landdistriktsudvikling, at vi i stedet for at 

lave en privatvirksomhed hvor vi udlejede 

saunaer, kunne undersøge mulighederne 

for udviklingen af vinterbadefaciliteter til 

Nordals Vinterbadeklub ved Købingsmark 

Strand på Nordals. Dette blev startskuddet 

til OPI-samarbejdet mellem frï og 

Sønderborg Kommunes Landdistrikts- 

udvikling samt OPI-projektet:  

”Jeg sauna dig / Æ sauna dæ”. 

 

 

 

 

 

Følgende er et forslag til planløsninger 

som vil løfte området omkring 

Købingsmark Strand. Forslaget basere sig 

sig på vores stedsbaserede undersøgelse af 

Købingsmark Strand med fokus på de 

lokale borgeres ønsker for områdets 

udvikling og bedre anvendelse af allerede 

eksisterende ressourcer og faciliteter 

knyttet til området. Forslaget er udviklet af 

frï i samarbejde med Sønderborg  

Kommunes landdistriktsudvikling samt 

lokale borgere, foreninger og erhvervs- 

drivende i området PAK; Pøl, Augustenhof 

og Købingsmark.  
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En investering i 
landdistrikterne er 
en investering i 

det gode liv          
- for alle 

	
	
	
	
	
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget baserer sig på målsætninger for 

landdistriktsudvikling, som de er beskrevet 

i Sønderborg Kommunes Kommuneplan 

2013-2025, den regionale vækststrategi for 

Region Syddanmark Det gode liv som 

vækstskaber samt udviklingsplanen for 

Nordals Landsbylaug PAK.  Den 

overordnede vision for udvikling af 

landdistrikter i Region Syddanmark har 

”det gode liv” som omdrejningspunkt, og 

ønsket er at give alle borgere lige mulighed 

for ”det gode liv”. I den regionale vækst- 

strategi beskrives det, hvordan vækst 

grundlæggende handler om et ønske om at 

skabe bedre liv for borgerne, men at vækst 

ofte beskrives med økonomiske statistik- 

ker, hvor fokus er mere på økonomi end på 

mennesker. Ønsket er dog at nuancere 

forståelsen af vækst og at pege på, at vækst 

ikke alene kan måles og aflæses direkte ud 

fra vores BNP. Vores forslag til et 

områdeløft og til udvikling af området ved 

Købingsmark Strand handler netop om at 

gøre det gode liv muligt – også på landet. 

Forslaget baserer sig derfor på en kvalitativ 

undersøgelse af, hvad borgere og 

besøgende i området PAK har beskrevet 

som kvaliteter ved at bo i området og 

besøge området omkring Købingsmark 

Strand. Ønsket er at forslaget herved skal 

kunne understøtte allerede eksisterende, 

stedsbaserede, kvaliteter, og muliggøre det 

gode liv på landet ved at skabe direkte 

adgang til oplevelser, der bidrager til 

livskvalitet. Vi vil indledningsvist 

introducere Købingsmark Strand og dets 

nærområde hvorefter vi vil præsentere 

vores kvalitative undersøgelse af stedet, 

efterfulgt af vores forslag til udvikling af 

området.   
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”Det gode liv handler om 
livskvalitet” 

- Den regionale vækststrategi 
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Del 1 

Købingsmark Strand 
og nærområde 

 
Vi vil i det følgende afsnit introducere 
Købingsmark Strand, en del af 
landdistriktet PAK, Als og Sønderborg 
Kommune og belyse, hvorfor det er 
nødvendigt at investere i udviklingen af 
netop dette område.  
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Als 
 
For mange er det første man tænker, når 
man hører navnet Als, Sønderborg, men 
Als er meget mere end Sønderborg. Als har 
en 250 km lang kyststrækning, der er 
præget af dybe vige og nor og dejlige 
badestrande. Terrænet veksler mellem 
brede morænebakker, et levn fra istiden, og 
særligt for Nordals er, at der findes et 
tunneldalsystem der forbinder Nordborg 
Sø med Bundsø og Mjels Sø, der begge er 
søer, som efter mange års dræning er 
blevet genskabt som naturområder i 2005-
2006 til glæde for dyr, natur og  
lokalbefolkningen. 
 
Der er også gjort mange arkæologiske fund 
på Als, der bevidner, at øen har været 
beboet siden den sidste istids slutning. De 
mange fund vidner om en ø, der med sin 
placering i Lillebælt og en pragtfuld natur, 
har været et yndet sted at bosætte sig i 
mange år. Så hvad er der sket med Als, 
siden så mange vælger at flytte fra de 
skønne naturområder og ind til byerne?  
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Sønderborg Kommune 
 
Sønderborg Kommune breder sig fra 
Jylland over Als, og er en del af Region 
Syddanmark. Sønderborg Kommune 
breder sig over et område, der har stor 
historisk betydning for Danmark. Flere 
krige har udspillet sig i området, der med 
sin geografiske placering også gør det til et 
grænseland mellem Danmark og Tyskland, 
hvilket har betydet, at befolkningen har  
været en del af mange konflikter. I dag er 
området dog kendt for sit gode naboskab til  
Tyskland, et naboskab der beundres mange 
steder i verden. 
 
 I 2007 gennemførte Danmark sin anden 
kommunalreform, og gik fra at have 271 
kommuner til at have 98 kommuner. 
Sønderborg Kommune, som vi kender den 
i dag, er en sammenlægning af de fire 
tidligere alsiske kommuner Sydals, 
Augustenborg, Nordborg og Sønderborg 
samt de tre jyske kommuner Broager, 
Gråsten og Sundeved.  
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Vandkantsdanmark 
 
Sønderborg Kommune befinder sig i et af 
Danmarks yderområder, og selvom 
Sønderborg Kommune er forbundet med 
resten af Danmark med motorvej, 
togforbindelse, busforbindelser og 
færgeforbindelser til både Fyn og Jylland, 
er kommunen meget sårbar over for 
befolkningens bevægelser mod de større 
byer . 
 
Som mange andre lande verden over, har 
også Danmark oplevet en stigende 
tilflytning til landets største byer, hvor folk 
flytter fra landet og ind til byerne. Det 
samme gør sig gældende for Sønderborg 
Kommune, der forventer at opleve et 
befolkningsfald på 7% - fra 74.937 
personer i 2015 til 70.004 personer i 2027. 
Det samme må siges at være tilfældet for 
Nordals, der ligeledes har oplevet et fald i 
befolkning. I 2015 var indbyggertallet i  
 
 
 

 
Nordborg, som er den største by på 
Nordals, 5.667 personer fordelt over alle 
aldersgrupper. Dette tal  forventes at falde 
med 10 % frem mod 2027 til 4.747 
personer (Befolkningsprognose 2015-
2023: 23). Samtidig med at kommunens 
samlede befolkningstal forventes at falde 
frem mod 2027, forventes det, at der sker 
en stigning særligt i aldersgruppen 80+ 
årige på 59 %, mens det forventes at 
aldersgrupperne 0-45 årige vil falde med 
op til 21 %, da mange unge vælger at flytte 
mod byerne for at studere og arbejde 
(Befolkningsprognose 2015-2027: 4). 
 
Skævvridning af befolkningen internt i  
kommunen sker samtidig med at det 
samlede befolkningstal falder, hvilket har 
betydning for kommunens økonomiske  
forhold. Og da flere og flere bosætter sig i 
Sønderborg, fokuseres megen udvikling i 
kommunen netop i Sønderborg. 
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Nordborg 
 
 
Nordborg er med sine 5.667 indbyggere 
Nordals’ største by og den nærmest 
beliggende by når man befinder sig ved 
Købingsmark Strand. Tidligere var 
Nordborgs gågade fyldt med butikker, og 
Nordborg blev i 1999 kåret som ”årets by”. 
I dag er der et meget sparsomt udvalg af 
butikker, og størstedelen af gågaden ligger 
øde hen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Byen er særligt kendt for at huse Nordborg 
Slots Efterskole, som tilbyder gymnasie- 
forberedende undervisning med speciale i, 
hvad efterskolen beskriver som, ”Science, 
Art, Extreme og Exercise”.  Efterskolen er 
placeret midt i byen på det gamle 
Nordborg Slot som tidligere var kendt 
under navnet Alsborg. Nordals Slot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
udgør også rammen for den lokale og 
velbesøgte festival Nordals Musikfestival. 
Efterskolen og musikfestivalen, som begge 
er lokaliseret på Nordborg Slot, er med til 
at skabe liv i byen ved at udbyde kulturelle 
tilbud, og ved at bidrage med arbejds- 
pladser og være hjem for mere end 130 
efterskoleelever. 
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Nordborg er desuden kendt for at huse 
hovedkvartererne for de to virksomheder 
Danfoss og Linak. To virksomheder som 
også i dag bidrager til områdets 
tiltrækningskraft og udvikling. I 1950’erne 
steg indbyggertallet betragteligt ikke bare 
på Nordals men på hele Als i takt med 
Danfoss fremgang og udvidelse. Danfoss 
blev etableret i Nordborg i 1933 af Mads 
Clausen, og har udviklet sig fra en 
enkeltmandsvirksomhed til at være en 
global virksomhed. I takt med Danfoss’ 
udvikling og fremgang i 1950’erne, 
investerede Mads Clausen i at udvikle 
byplaner for Nordals, der indeholdte 
opførelse af billige boliger til medarbej- 
derne og gode forhold for deres familier. 
 
Som mange andre virksomheder har 
Danfoss op igennem 00’erne dog 
outsourcet en del af virksomhedens 
arbejdspladser, hvilket har betydet et tab af 
arbejdspladser i Nordborg og i Sønderborg 
Kommune. 
 

Danfoss har siden sin begyndelse haft stor 
betydning for lokalbefolkningen på 
Nordals, og mange lokale har, eller har 
haft, deres daglige gang på Danfoss. 
Danfoss åbnede i 2005 oplevelsesparken 
Universe, der årligt har mere end 100.000 
besøgende gæster. I dag planlægger 
Danfoss at bidrage til udviklingen af et 
større ferieressort i nærhed til Universe og 
Købingsmark Strand placeret ud til 
Lillebælt. Både Danfoss og Linak omtales 
af lokale borgere som virksomheder der 
bakker op om lokalmiljøet med støtte til 
lokale projekter og initiativer. Opførelsen 
af et ferieressort anses da også som et 
bidrag til området, der kan være med til at 
tiltrække arbejdspladser, skabe liv og gøre 
området mere attraktivt. Både Danfoss og 
Linak har således stor betydning for 
områdets tiltrækningskraft i kraft af de 
mange arbejdspladser, men også områdets 
mulighed for udvikling på baggrund af  
finansiel støtte og opbakning til lokale 
initiativer og projekter.  
 

Både Danfoss og Linak har desuden et tæt 
samarbejde med Syddansk universitet i 
Sønderborg, hvis uddannelser matcher 
virksomhedernes profiler. Virksomhederne 
tilbyder således også arbejdsmuligheder til 
nyuddannede studerende fra Syddansk 
Universitet i Sønderborg. 
 
Virksomhedernes samarbejdsvillighed og 
større beslutninger, fremgang såvel som 
tilbagegang afspejler sig således direkte i 
nærområdet, der også omfatter 
landdistriktet PAK. 
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Landdistriktet PAK 
 
I den nordlige ende af Als ligger 
landdistriktet PAK, der består af de tre 
landsbyer Pøl, Augustenhof og 
Købingsmark. Selvom Sønderborg 
Kommune har stort fokus på, at udvikle 
strategier og visioner der skal sætte gang i 
udviklingen af kommunens aktiviteter og 
på sigt øge befolkningstallet, oplevede vi i 
vores undersøgelse af PAK, at det er meget 
begrænset, hvad der findes af 
informationer om dette område. I arbejdet 
med at skabe udvikling i hele kommunen, 
nedsatte Sønderborg Kommune derfor en 
visionsgruppe der udarbejdede Hvidbog 
for Nordals. I Hvidbogen er alle ressourcer 
og kvaliteter på Nordals blevet kortlagt, og 
de øjensynlige ressourcer i PAK indgår 
herunder strande, campingpladser og 
kulturseværdigheder. Men hvad med alt 
det der ikke kan kortlægges, måles eller 
vejes? Og hvad med de lokale borgere, 
fællesskaber og foreninger? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
		

	
	
	
	
	

 
 

 
 

 

 

	

	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“I frï anser vi borgerne 
som landdistrikternes 

væsentligste ressource” 	
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Del 2 

Købingsmark Strand 

En stedsbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi vil i det følgende afsnit præsentere 
Købingsmark Strand og dets nærområde ud 
fra vores observationer af området og 
samtaler med besøgende og lokale i 
området. Vi vil ydermere præsentere de 
lokale foreninger og erhvervsdrivende der 
er knyttet til området omkring 
Købingsmark Strand. Vi ønsker hermed at 
give et mere nuanceret perspektiv på 
området omkring Købingsmark Strand og 
belyse borgernes stemme og deres ønsker 
for udviklingen af området. I tråd med den 
regionale vækstplan ønsker vi således, at 
bidrage til en nuanceret forståelse af hvad 
der skal til for, at kunne muliggøre ”det 
gode liv” for lokale borgere i PAK. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Følgende stedsbeskrivelse er skrevet på 
baggrund af vores ophold i området 
omkring Købingsmark Strand i perioden 
August - Oktober 2016. Vi besøgte 
Købingsmark Strand for første gang den 4. 
August 2016 i selskab med Emil, der er 
formand for Nordals vinterbadeklub, Kent, 
der er formand for Købingsmark 
Landsbylaug, og Åse, der er konsulent ved  
Landdistriktsudvikling i Sønderborg 
Kommune. Vores observation af stedet har 
givet os et indblik i stedet og dets 
nærområde, hvem der anvender stedet og 
nærområdet, samt hvem området i 
særdeleshed henvender sig til. 
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Købingsmark Strand 
 - Stedsobservation 
 
Købingsmark Strand er et naturskønt 
område med familievenlig badestrand ved 
Lillebælt. Købingsmark Strand er let 
tilgængelig med bil, og der er 
parkeringsmuligheder tæt på stranden. 
Stranden er desuden let tilgængelig for 
både gående og cyklister, da området er 
forbundet med flere af Als’ mange 
stisystemer. Som gæst kan man ad 
stisystemerne gå langs kyststrækningen 
med udsigt til både hav, strand, enge, køer, 
heste og til det gamle Nordborg Fyr. Der 
ligger private sommerhuse helt ned til 
stranden lige ved Købingsmarkvej, men 
ellers er strækningen langs stranden helt 
blottet for bebyggelse, hvilket bidrager til 
oplevelsen af at være i naturen og til en 
rolig atmosfære. På Købingsmarkvej ligger 
Købingsmark Strand Camping. Man ser 
ikke umiddelbart campingpladsen, men 
bemærker et areal, som er afgrænset af en 
bred og høj hæk. Campingpladsen fremstår 
på den måde afspærret og som et lukket og  

 
 
privat område. Hvis man besøger 
Købingsmark Strand i sommerhalvåret, vil 
der være badebro og en tømmerflåde til 
rådighed for strandens gæster. Disse 
faciliteter er dog kun at finde i 
sommerhalvåret, da de tages ned af 
medlemmerne i foreningen Brolauget 
Købingsmark Strand i vinterhalvåret, 
hvilket gør stranden, og i særdeleshed 
badning i havet, svært tilgængelig for 
områdets vinterbadere i vinterhalvåret.  
Som gæst ved Købingsmark Strand er der 
offentlige toiletter til rådighed, men man 
kan forvirres af, at der på skuret med 
offentlige toiletter står ”Nordals 
Vinterbadeklub”, hvorfor man fejlagtigt 
kan tro, at toiletterne ikke er offentlige. 
Nordals Vinterbadeklub har et 1.5m2 stort 
”omklædningsrum” i toiletbygningen, der 
ellers huser ét herretoilet, ét dametoilet og 
ét handikap toilet. Ved vores ophold på 
stranden mødte vi flere medlemmer af 
vinterbadeklubben, som tilkendegav deres  
 

 
 
medlemskab ved at klæde om i det lille 
”omklædningsrum” i toiletbygningen. Vi 
mødte herudover flere tyske turister, 
primært børnefamilier, som både kom fra 
de forskellige campingpladser og 
sommerhusområder. Vi stødte desuden på 
enkelte lokale hundeluftere, et par tyske 
lystfiskere og surfere samt en enkelt 
eventyrer, der havde sejlet til Købingsmark 
Strand i en optimistjolle og camperet i sin 
sovepose på stranden. Vi bemærkede, at 
der ikke var mange på stranden, hverken i 
hverdage eller weekender i den periode vi 
var der, og vi oplevede højest seks biler på 
parkeringspladsen. Dette kan dog have 
sammenhæng med den periode vi besøgte 
området, som var uden for højsæsonen for 
turisme i området.  
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Samtaler  

og interviews 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

”Vi vil så gerne ha’ 
noget mere liv herude” 
             (Borger, PAK) 

 
 
Med ønske om at få et indblik i borgernes 
ønsker for udvikling af området omkring 
Købingsmark Strand har vi interviewet tre 
ægtepar, der er bosat i området. I de 
forskellige interview har vi fokuseret på, 
hvordan det er at bo i området, kvaliteter 
ved at bo i området og ønsker for områdets 
fremtidige udvikling. Med afsæt i den 
regionale vækststrategi for Region 
Syddanmark Det gode liv som vækstskaber 
har vi endvidere haft interesse i at 
undersøge, hvad borgerne i PAK oplever 
som ”det gode liv”, og hvad der bidrager 
hertil. Et overordnet fokus for interviewene 
har således været et spørgsmål om, 
hvordan udviklingen af området på bedste 
vis vil kunne understøtte og muliggøre ”det 
gode liv”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I frï har vi hæftet os ved den store 
imødekommenhed og det store 
engagement borgerne, både de 
interviewede men også de lokale som vi 
blot har mødt ved et tilfælde under vores 
ophold i området, har udvist i forbindelse 
med vores undersøgelse af deres 
lokalområde. Denne imødekommenhed ser 
vi som en enorm kvalitet ved netop dette 
område. 
 
Vi vil i det følgende afsnit give et indblik i  
temaer, som er gået igen under vores 
samtaler og interviews med lokale borgere 
i området PAK. 
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Afvikling 
	
”Der har været afvikling 
frem for udvikling på 

Nordals” 
(Borger, PAK) 

 
Under vores samtaler med områdets lokale 
har der været stort fokus på områdets 
udvikling, og Danfoss er flere gange blevet 
nævnt som en virksomhed, der har haft stor 
indflydelse på både områdets fremgang og 
tilbagegang. Størstedelen af de borgere vi 
har talt med, har haft deres daglige gang på 
Danfoss og nogle flyttede endda til 
området på grund af Danfoss. Manglen på 
arbejdspladser er flere gange blevet 
forklaret som årsagen til områdets 
tilbagegang. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Derfor peger flere borgere altså på 
nødvendigheden i at skabe i arbejdspladser 
i området med afsæt i deres egen erfaring 
fra tiden for Danfoss fremgang, som bidrog 
til områdets attraktivitet, og skabte stor 
udvikling i området. Flere borgere har 
forhåbninger om at planerne om at bygge 
et turist ressort på Nordals, vil skabe 
arbejdspladser og dermed være med til, at 
tiltrække nye borgere til området.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 

 
”Vi har jo levet i en periode, hvor der har 

været optur hele vejen igennem, der har været 
udvikling, i takt med at Danfoss jo har udviklet 

sig gennem 60’erne,  70’erne, 80’erne og 
90’erne. Det var først i 00’erne det pludselig 
begyndte at gå den anden vej. Der startede 

outsourcingen af arbejdspladser. Og så kom 
krisen, og det har jo bevirket til, at der har 

været afvikling frem for udvikling på Nordals i 
nogle år. Nu er det vel nok stagneret.” 

(Borger, PAK)  
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Centralisering 
 

”Alt handler jo om 
Sønderborg” 

(Borger, PAK) 
 
I forlængelse af udflytningen af 
arbejdspladser nævner flere borgere 
ydermere centralisering af arbejdspladser 
og uddannelser i Sønderborg som endnu en 
årsag til områdets tilbagegang eller 
stagnering. Her nævnes det af flere, at de 
offentlige skoler i området ikke lever op til 
den kvalitet, man kunne ønske sig, at man 
skal køre hele vejen fra Nordals til 
Aabenraa, hvis man skal på skadestuen og 
at størstedelen af butikkerne i den 
nærmeste by Nordborg er lukket. Flere 
borgere har desuden nævnt en manglende 
opmærksomhed og mediedækning fra de 
lokale aviser af begivenheder uden for 
Sønderborg, og at der er blevet længere fra 
borger til beslutningstager. Der ytres altså 
ønske om mere fokus på områderne uden 
for byen Sønderborg, da netop dette vil  

 
 
 
 
 
 
 
kunne bidrage positivt til stedets 
attraktivitet, men også borgene i områdets 
oplevelse heraf. 

 
”Det er dødt stille og roligt hen, men jeg synes 
ikke, vi føler os så meget udkant mere, som vi 
har gjort. Jeg synes det har løftet sig, for der 
sker nogle ting her nu, det gør der. Men der 

var en lang periode, hvor de gamle sure mænd 
de snakkede området ned, og der skete heller 
ikke noget. Der var en fraflytning, men det er 

vendt nu. Vi har fået søerne nu, og en 
skovrejsning og sandsynligvis resortet, så de 
ting gør jo, at der sker en tilflytning. Det ser 

lidt lysere ud end det har gjort, vi tror på 
fremtiden, det gør vi.” 

(Borger, Pak) 

 
 

Negativ fortælling 
 

”Området er blevet talt 
ned” 

(Borger, PAK) 
 

Flere af borgerne nævner at området 
igennem længere tid er blevet talt ned af 
politikkere såvel som i både lokale og 
landsdækkende medier. Samtidig beskriver 
flere borgere, hvordan forskellige 
initiativer har bidraget positivt til området. 
Her nævnes blandt andet den nyanlagte 
skov ved Oksbøl og de nyetablerede søer 
ved Nordborg, men også planerne for 
resortet nævnes som et initiativ, der viser 
et ønske om udvikling og investering i 
området. Flere borgere har på denne vis 
beskrevet, hvordan udviklingsinitiativer 
har været med til at løfte området og 
bidrage til et håb for udvikling af området 
frem for afvikling af området. Initiativerne 
er altså med til, at skabe positiv omtale og 
(gen)skabe liv i området. 
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Turisme 
 

”Vi er ikke bange for 
turister” 

(Borger, PAK) 
 

Flere af de lokale borgere vi har snakket 
med, nævner turisterne som en vigtig del af 
området. De beskriver turismen som noget 
der holder gang i området, som er med til 
at skabe udvikling. Også i denne 
sammenhæng nævnes planerne om et 
ferieresort som et positivt udviklings-
initiativ, da det udover at bidrage med 
arbejdspladser også vil bidrage med liv i 
området. Borgerne udtrykker forhåbning 
om, at turismen i området vil medføre, at 
der vil åbne flere butikker i Nordborg og 
på denne vis skabe fremgang og vækst. 
Følgende citat beskriver en lokal borgers 
tanker om den fremtidige udvikling af 
PAK-området: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
”Jeg tror ikke det bliver et industriområde som 
før, det bliver jo et nyt Nordals der bliver 
serviceorienteret. Det er turisterne vi skal have 
fat i, som vi skal satse på herude. Vi er ikke 
bange for at der kommer for mange turister, 
for de er jo lige så gode som en virksomhed, de 
er en ligeså god forretning. Det er jo faktisk 
bedre med turister, for så får du hævet 
standarden i alle butikkerne, der bliver 
understøttet af turisterne.” 
(Borger, PAK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Planerne om at bygge et ferieresort på 
Nordals vækker altså begejstring hos flere 
borgere. Ikke fordi at resortet er noget de 
selv vil benytte sig af, men fordi de håber 
på, at resortet vil bringe arbejdspladser og 
liv med sig. 
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Sammenhold og 
fællesskab 

 
”Jeg kender dem alle” 

(Borger, PAK) 
 
Områdets lokale beskriver et stærkt 
sammenhold borgerne imellem, et 
fællesskab som er med til at gøre området 
til et godt sted at bo. Borgerne beskriver 
desuden dette fællesskab som noget særligt 
for netop dette område. Tilflyttere har 
nævnt, hvordan de er blevet taget godt 
imod af naboer fra hele området, og at folk 
er meget åbne og imødekommende. Det 
nævnes herudover, som en kvalitet, at 
mange lokale har boet i området hele deres 
liv, og netop de personer beskrives som 
særligt engagerede i området og dets 
udvikling. Det er også de personer der 
beskrives som imødekommende og 
initiativrige blandt de lokale borgere. De 
”gamle” beboere er altså med til, at skabe 
fællesskaber som tilflyttere kan være en 
del af. Flere borgere ser en (livs)kvalitet i  

 
 
 
 
 
 
 
at ”kende hinanden”, og beskriver, at netop 
dette er en af årsagerne til, at de godt kan 
lide at bo der, og at de bliver boende. 
 
”Jeg elsker at være herude, jeg kan sige hej til 

den og hej til den. Jeg kender dem alle. Til 
gymnastik er det jo piger på min alder, der 
kender vi alle hinanden. Så går jeg til yoga, 

der kender vi alle hinanden.” 
(borger, PAK) 

 
” Jeg vil ikke væk herfra, det vil jeg ikke. Så 
skal jeg bæres. Det er luksus at kunne bo i det 
hus her, vi har have og kat, og på fem minutter 
så er vi på stranden og i skoven.”  

(borger, PAK) 
 

 

Naturen 
 

 
”Vi har en rigtig flot 

natur” 
(Borger, PAK) 

 
Udover sammenholdet og fællesskabet 
lokale borgere imellem, nævnes de 
naturskønne omgivelser som en 
(livs)kvalitet ved at bo i området. Flere af 
borgerne har udtrykt stor taknemmelighed 
for, at kunne bo og leve som de gør i og 
med naturen. At kunne have deres daglige 
gang i de naturskønne omgivelser, at kunne 
hente en pære hos en af de lokale 
frugtavlere eller landmænd som har 
overskud. Borgerne har i særligt høj grad 
nævnt stranden som en kvalitet ved 
området. Ligegyldigt hvor du befinder dig i 
PAK, vil du være i nærhed til stranden. 
 

” … nu får vi skoven også og det gør det jo 
rigtig interessant at bo herude.” 

(Borger, PAK) 
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Lokale foreninger 

og erhvervsdrivende 

med tilknytning til 

Købingsmark Strand 

og nærområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Som en del af vores undersøgelse af 
allerede eksisterende og stedsbaserede 
kvaliteter i området omkring Købingsmark 
Strand præsenterer vi i følgende afsnit de 
lokale foreninger og erhverv, som er 
knyttet til området. Vi har snakket med de 
nævnte parter, og undersøgt deres ønsker 
for udviklingen af området omkring 
Købingsmark Strand. Vi har endvidere 
undersøgt potentialer for bedre udnyttelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
af allerede eksisterende faciliteter i 
området i henhold til, at efterkomme de 
fundne ønsker og behov for områdets 
udvikling. I denne sammenhæng peger vi 
blandt andet på potentialet i det store 
engagement vi har oplevet fra de lokale 
foreninger og erhvervsdrivende i området 
og i deres samarbejdsvillighed i relation til 
udvikling af området. 
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Nordals Landsbylaug 
PAK 
 
Nordals Landsbylaug omfatter beboere fra 
137 husstande, som ligger i området; Pøl, 
Augustenhof og Købingsmark. Kent 
Münch er formand for landsbylaugets 
bestyrelse. Borgerne i PAK har i 
Udviklingsplan for Nordals Landsbylaug 
PAK beskrevet områdets kvaliteter, som i 
særdeleshed baserer sig på områdets 
naturskønne omgivelser. 
 
Herudover nævnes Nordborg fyr, områdets 
to campingpladser, de mange turister og  
store sommerhusområder som kvaliteter 
ved PAK. I planen opridses også de 
negative ting ved at bo i området. Her 
nævnes de mange ”til salg skilte” og 
manglen på forsamlingssteder samt dårlig 
internet- og mobildækning. I planen 
beskriver borgerne endvidere følgende 
vision for området: 
 
	

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

”Sikre at området forbliver attraktivt for både 
borgerne, virksomhederne, foreningerne og 

vores turister.” 
(Bilag 2: Udviklingsplan for Nordals 

Landsbylaug PAK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Borgerne giver i udviklingsplanen selv et 
bud på, hvordan visionen kan realiseres. I 
planen beskrives det, at et forsamlingshus 
vil kunne bidrage til realiseringen af et 
attraktivt område, foruden adgang til 
offentlige toiletter ved Købingsmark 
Strand, en badebro der ligger fast ved 
Købingsmark Strand året rundt, opførelsen 
af shelters og et udendørs mødested samt 
bedre internet- og mobildækning (Bilag 2: 
Udviklingsplan for Nordals Landsbylaug 
PAK).  



	 26	

Nordals 
Vinterbadeklub 
 
 
Nordals Vinterbadeklub holder til i det lille 
1,5m2 ”omklædningsrum” i den 
kommunalt ejede toiletbygning ved 
Købingsmark Strand. Vinterbadeklubben 
har 22 medlemmer, der betaler 100 kroner 
i kontingent og 50 kroner i nøgledepositum 
for deres medlemskab. Emil Heeb er 
formand for vinterbadeklubben. Nordals 
Vinterbadeklub ansøgte for første gang om 
bedre omklædningsfaciliteter hos 
Sønderborg Kommune i 2014. 
Vinterbadeklubben har tidligere haft en 
aftale med Sønderborg Vikingeklub om at 
kunne anvende deres faciliteter en gang i  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
året. Denne aftale har Sønderborg 
Vikingeklub dog annulleret, da de har 
svært ved at huse deres 2.000 medlemmer. 
Sønderborg Vikingeklub har ligeledes 
været nødsagede til at indføre en venteliste 
for alle dem, der ønsker at blive medlem. 
Nordals Vinterbadeklub vil meget gerne 
tiltrække flere medlemmer og anser større 
og forbedrede klubfaciliteter som første 
skridt hertil. Nordals Vinterbadeklub 
arrangerer flere gange om året ture til 
Danmarks andre vinterbadeklubber som 
ligeledes har 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
haft ønske om at besøge Nordals 
Vinterbadeklub. Dette anser Nordals 
Vinterbadeklub dog først som en 
mulighed, når klubben får de fysiske 
rammer, de har efterspurgt fra kommunen 
siden 2014. Nordals Vinterbadeklub 
efterspørger herudover en fastliggende 
badebro, som også kan benyttes i 
vinterhalvåret, da dette vil gøre stranden og 
ikke mindst havet, lettere tilgængeligt for 
klubbens medlemmer og andre eventuelle 
besøgende vinterbadeentusiaster.  
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Foreningen 
Brolauget 

Købingsmark Strand 
 
Foreningen Brolauget Købingsmark 
Strand blev stiftet i 2013, hvor foreningen 
overtog broen fra Sønderborg Kommune. 
Ved overtagelsen var broen i meget dårlig 
stand, og året efter fik foreningen lavet den 
nye og handicapvenlige bro. Broen tages 
ned hvert efterår, og genopstilles om 
foråret af medlemmerne i foreningen. 
Broen kan frit benyttes af områdets 
beboere og turister. Peter Petersen er 
formand for foreningen, og foreningen har 
et ønske om en fastliggende badebro, som 
vil kunne komme områdets borgere såvel 
som besøgende til gode i vinterhalvåret.  
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Købingsmark Strand 
Camping 

 
Købingsmark Strand Camping har adresse 
på Købingsmarkvej 53 ud til Lillebælt og 
Købingsmark Strand, overfor Nordals 
Vinterbadeklubs tilholdssted og de 
offentlige parkeringspladser tilknyttet 
Købingsmark Strand. Campingpladsen er 
således lokaliseret tæt på stranden og råder 
over en 19.000m2 grund. Campingpladsen 
har 138 campingpladser, og har desuden to 
feriehytter, ferielejligheder, reception, 
opholdsrum, bade- og toiletfaciliteter samt 
en lille kiosk til de besøgende. 
Købingsmark Strand Camping reklamerer 
med at være en af de ældste 
campingpladser på Als og et sted, hvor 
tiden går langsommere, hvor man kan 
glemme hverdagen og nyde naturen. 
Marina Shierholz har siden 2012 været ejer 
af campingpladsen. Marina er herudover 
medlem af Brolauget Købingsmark Strand. 
Hun har ingen andre ansatte. Marina søgte 
i 2015 om tilladelse til ombygning, og hun  

 
 
 
 
modtog i juli 2016 en dispensation for 
strandbeskyttelse. Marina har således 
planer om at bygge nye opholds-, toilet- og 
badefaciliteter. Marina har herudover 
ønske om, at søge om tilladelse til at holde 
vinteråbent og starte en café i 
sammenhæng med campingpladsen. 
Marinas planer for ombygning blev afvist 
af Sønderborg Kommune i oktober 2016, 
da hovedhuset på campingpladsen er 
erklæret bevaringsværdigt, og derfor ikke 
må rives ned. Hovedhuset kræver en 
totalrenovering. Grundens andre bygninger 
kan stadig rives ned. Marina vil gerne 
tilbyde et samarbejde med Nordals 
Vinterbadeklub, Landsbylauget PAK samt 
Sønderborg Kommune om at kunne 
anvende de nybyggede lokaler til både 
omklædning til vinterbadeklubben, nye 
forsamlingsfaciliteter og eventuel drift af 
de offentlige toiletter og eventuelt tegne 
ombygningerne så de er egnede hertil.   
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Augustenhof Strand 
Camping 

 
(Der er endnu ikke etableret kontakt) 

Augustenhof Strandcamping har adresse på 
Augustenhofvej 30, og ligger ligesom 
Købingsmark Strand Camping ud til 
Lillebælt. Campingpladsen råder over 222 
campingpladser, legeplads, minigolfbane, 
samt reception, butik, grillbar og seks 
campinghytter. 
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Nordborg fyr 
 
Nordborg fyr har adresse på 
Augustenhofvej 35, tæt på Augustenhof 
Strand Camping, og kun 100 meter fra 
stranden ved Lillebælt. Fyret blev opført i 
1902 med tilhørende fyrpasserbolig og 
udhus i perioden, hvor Sønderjylland var 
en del af Tyskland. Fyret blev i 1920 
overtaget af det danske fyrvæsen i 
forbindelse med afslutningen af første 
verdenskrig. Fyret og den gamle 
fyrpasserbolig blev i 1954 solgt til 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordborg Kommune (i dag Sønderborg 
kommune). Fyrpasserboligen er i dag 
privatejet og anvendes  som lejrskole. 
Fyrpasserboligen består af en større 
treetagers ejendom, et særskilt anneks samt 
en større have. Ejeren af fyrpasserboligen 
har bygget en trappe ned til stranden, som 
der derfor er direkte adgang til fra boligen. 
Ejeren af fyrpasserboligen er bosat på Fyn 
og ejer ud over fyrpasserboligen i  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Augustenhof også Gråsten Vandtårn. 
Ejeren har tilbudt, at det særskilte anneks  
kan lejes ud på årsbasis til andre formål 
end lejrskole. Det vil koste 4.800 kroner 
pr. måned eksklusiv vand og varme.  
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Samarbejde som en 
ressource 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De to campingpladser i området omkring 
Købingsmark bidrager med turisme og liv, 
og tilbyder herudover mulighed for indkøb 
af dagligvarer i nærområdet. Købingsmark 
Strand Camping har ydermere tilbudt at 
bidrage til lokale fællesskaber og 
Landsbylauget PAK’s interesser ved, at 
indrette campingpladsen således at den kan 
imødekomme Nordals Vinterbadeklubs 
efterspørgsel efter omklædnings- og 
badefaciliteter og klublokale/opholdsrum, 
samt landsbylaugets efterspørgsel på nye 
forsamlingsfaciliteter. Ejeren af Nordborg 
Fyr tilbyder ligeledes lokaler til udlejning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brolauget Købingsmark Strand, Nordals 
Vinterbadeklub og Landsbylauget PAK er  
for at styrke de lokale fælleskaber 
foruden gået sammen om efterspørgslen 
efter nye forsamlingsfaciliteter, en 
fastliggende badebro samt omklædnings-  
og badefaciliteter til medlemmer af 
Nordals Vinterbadeklub, hvilket styrker 
relationen mellem de forskellige foreninger 
og i højere grad muliggør en realisering af 
faciliteter, der vil kunne komme både 
borgere, erhvervsdrivende og besøgende i 
området til gode.  
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Del 3 

Købingsmark Strand 

Æ Sauna Dæ /                        
000000Jeg Sauna dig 

 
På baggrund af vores stedsbaserede 
undersøgelse af Købingsmark Strand og 
nærområde vil vi i følgende afsnit belyse 
hvordan en udvikling af Købingsmark 
Strand vil kunne bidrage til lokale borgere 
såvel som turister og hvorfor turisme skal 
tænkes i samspil med de lokale borgeres 
hverdagsliv og muligheder for 
fællesskabelse. 
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Jeg sauna dig / Æ 
sauna dæ 

- et forgangsprojekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som beskrevet anser vi i frï de lokale 
borgere som den største ressource i relation 
til by- og landudvikling. Det er borgerne 
der bor og lever på stedet, og borgerne der 
giver stedet værdi. Derfor finder vi det, i 
tråd med landsbylaugets  og borgernes 
ønsker for udviklingen af PAK, vigtigt, at 
styrke områdets tiltrækningskræft så nye 
borgere kan bidrage til, at der fortsat vil 
være et landsbylaug, et brolaug og en 
vinterbadeklub. På baggrund af vores 
stedsbaserede undersøgelse af 
Købingsmark Strand og nærområde finder 
vi det nærliggende at anvende de 
ressourcer som allerede findes i området 
såsom borgernes, de erhvervsdrivendes og 
foreningernes engagement og 
samarbejdsvillighed i relation til 
udviklingen af deres nærområde. Vi finder 
det ydermere nærliggende på bedste vis, at 
drage nytte af den store turisme der er i 
området, som Sønderborg Kommune i 
forvejen har tænkt at investere i, og som i  
 
 

området omkring Købingsmark Strand 
bidrager til liv og til mangfoldighed. Med 
ønske om at bidrage  til en udvikling af 
området som både kommer lokale borgere, 
foreninger og  
erhvervsdrivende såvel som besøgende  og 
turister til gode, vil vi derfor foreslå at gøre 
Købingsmark Strand Camping til et nyt 
samlingspunkt for både turister, lokale og  
erhvervsdrivende. Her finder vi, at der er 
mulighed for  at skabe et mangfoldigt 
forsamlingssted, som understøtter lokale 
fællesskaber, bidrager til områdets 
attraktivitet både hvad angår turisme men 
også tilflytning, og understøtter lokale 
foreninger og erhvervsdrivende. Vi vil 
ydermere foreslå, at Købingsmark Strand 
Camping og OPI-projektet ”Jeg sauna dig” 
ses som et forgangsprojekt for en 
udviklingsstrategi, der vil kunne overføres 
til andre landdistrikter på Als og skabe 
sammenhæng og samarbejde mellem 
landdistrikterne. 
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Turisme som 
drivkraft  

 
Sønderborg Kommune arbejder med flere 
indsatsområder i forhold til turisme og 
erhverv, og i 2015 udvikledes Masterplan 
for Handel og Turisme, én samlet vision 
for hvordan Sønderborg Kommune skal 
udvikle sit potentiale til at blive den mest 
besøgte turistdestination uden for 
hovedstadsområdet (Masterplan for Handel 
og Turisme, 2015: 6). Sønderborg 
Kommune arbejder med at styrke 
forbindelsen mellem kultur, handel og 
turisme, da de tre områder har afgørende 
betydning for kommunens økonomi, samt 
med at styrke en samlet indsats mellem 
kommunens tre styrkepositioner; historie, 
madkultur og natur (Masterplan for Handel 
og Turisme, 2015: 15, 19, 23). 
 
Sønderborg Kommune vil gerne investere i 
turisme for derved at holde gang i 
økonomien, og derfor er blandt andet 

projekt Nordals Resort blevet igangsat. 
Nordals Resort skal placeres i nærhed til  
Universe, og der planlægges et resortcenter 
med 1-2 større attraktioner som f.eks. 
forlystelsespark og vandaktiviteter, 
hoteller, restauranter og butikker, 
individuelle rekreative ferieboliger samt 
marina med 100 bådpladser (Masterplan 
for Handel og Turisme, 2015: 50). Resortet 
skal være med til at tiltrække flere turister 
til Nordals. Vi undres over, at alle de 
fremtidige aktiviteter for turisterne skal 
samles på et nyudviklet område frem for, 
at ligge i de særlige lokale miljøer der 
findes på Nordals. Der eksisterer allerede 
flere former for overnatningsmuligheder 
og der er gode badestrande langs hele 
kysten. På baggrund af vores analyse af 
området omkring Købingsmark Strand, 
opfordrer vi til en spredning af butikker og 
restauranter i området og forbedring af 
offentlig transport, da dette vil kunne 
bidrage positivt til både lokalbefolkningen 
såvel som turismen i området. 
 
 

”En investering i 
turisme skal også være 
en investering i det 

lokale og komme lokale 
borgere til gode” 

 
Nordals Resort vil komme til at optage et 
stort areal som et slags ”gated 
community”. Ligesom de allerede 
eksisterende sommerhusområder og 
campingpladser vil det udelukkende 
henvende sig til turister og mindske 
adgang til lokalområdet for de lokale 
borgere. Det vil hermed skabe endnu et 
areal, som udelukkende vil blive anvendt i 
ferieperioder. En investering som 
udelukkende henvender sig til turister 
bidrager således ikke til en bæredygtig 
udviklingsstrategi for landdistrikterne – 
heller ikke på Nordals.  
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Færre borgere, 
færre ressourcer 

 
Landsbylauget PAK har lavet en opgørelse 
over, hvor mange husstande der er i Pøl, 
Augustenhof og Købingsmark (med 
husstande menes der helårsboliger), og det 
samlede antal husstande er 137 (Bilag 2: 
Udviklingsplan for Landsbylauget PAK). 
Særligt i Købingsmark er der en overvægt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
af fritidsboliger, hvilket har stor betydning 
for aktivitetsniveauet i området, alt efter 
hvilken årstid der er tale om. Mange af 
fritidsboligerne står tomme i 
vinterhalvåret, og derfor affolkes området i 
længere perioder ad gangen. Store arealer i  
området PAK er sommerhusområder og  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
campingpladser tiltænkt turister. 
Kortet viser Købingsmark Strand og dets 
nærområde. Her er arealer med 
sommerhuse og campingpladser samt 
Nordborg Fyr, som i dag anvendes som 
lejrskole, markeret, for at belyse, hvor stor 
en del af området der udelukkende 
henvender sig til turister. 
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Campingpladser som 
forsamlingssteder 

 
 
Både campingpladser og sommerhus-
områder optager store arealer i de danske 
landdistrikter. Samtidig bidrager de 
positivt med liv i form af turisme, og de er 
med til at gøre området attraktivt for 
besøgende. Campingpladserne ligger som 
oftest i nærhed til smukke strandområder, 
og råder ydermere ofte over faciliteter 
såsom købmand, minigolfbane, legeplads, 
grillbar såvel som bade- og toiletfaciliteter. 
Derfor ser vi et stort potentiale i at 
inddrage de danske campingpladser som 
forsamlingssted(er) for landdistrikter og 
mindre landsbylaug. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Herved vil campingpladserne gå fra at 
være lukkede områder eller ”gatede 
communities” til, at blive åbnet op så de 
mange attraktive faciliteter også kommer 
de lokale borgere til gode. Der findes 18 
campingpladser på Als, som optager store 
attraktive landarealer, og råder over 
faciliteter, som oftest ikke findes i de 
mindre landsbyer. Foruden området 
omkring Købingsmark Strand på Nordals, 
findes der på halvøen Kegnæs på Sydals 
eksempelvis tre campingpladser foruden 
campingpladsen ved Drejby. De råder alle  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
over faciliteter såsom købmand, legeplads, 
bade- og toiletfaciliteter, og ligger i nærhed 
til attraktive kystarealer. Også her ville et 
samarbejde med campingpladserne kunne 
komme de lokale borgere til gode. Dette 
vil potentielt kunne styrke og understøtte 
lokale fællesskaber og foreninger, bidrage 
til stedets attraktivitet og til nye 
muligheder, hvorpå borgere i 
landdistrikterne vil kunne benytte deres 
nærområde året rundt. 
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Campingpladser vil kunne inddrages som 
”fyrtårne” for landdistriktsudvikling og 
anvendes som forsamlingssteder for både 

turister og lokale borgere 
	

På kortet er campingpladser på Als markeret med hvide prikker. 
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Købingsmark Strand 
- et 

forsamlingssted 
 
 
Med henblik på at efterkomme lokale 
borgere, foreninger og erhvervsdrivendes 
ønsker for udvikling af området 
Købingsmark Strand og dets nærområde 
foreslår vi et nært samarbejde med 
Købingsmark Strand Camping om 
ombygningen af de gamle bygninger. Vi 
foreslår ydermere, at samarbejdet på tværs 
af lokale borgere, foreninger og 
erhvervsdrivende samt Sønderborg 
Kommune og virksomheden frï vil kunne 
ses som et foregangsprojekt for udvikling 
af landdistrikter på Als. En udvikling som 
vil komme turismen såvel som lokale 
borgere til gode. Vi vil i det følgende afsnit 
belyse potentialet i at inddrage 
Købingsmark Strand Camping som 
samlingspunkt for 
både turister og lokale. 
 

 
 
 
 
 
 
Her er der mulighed for at skabe et 
mangfoldigt forsamlingssted, som 
understøtter lokale fællesskaber, bidrager 
til områdets attraktivitet både hvad angår 
turisme men også tilflytning, og 
understøtter de lokale erhvervsdrivende og 
foreninger. 
 
 
”Turismen skal tænkes i 

samspil med lokale 
borgeres hverdagsliv” 

 
 
Campingpladser spiller en stor rolle i 
mange turisters ferier, og Købingsmark 
Strand Camping er en af de ældste af sin 
slags på Nordals (Hvidbog: 56). Der er  
et uudnyttet potentiale i campingpladsen, 
 

 
 
 
 
 
da de fleste af dens bygninger er af ældre  
dato og kræver større renoveringer. Ved at 
satse på en samlet indsats, hvor både 
turister og lokale borgere kan få gavn af 
campingpladsens faciliteter, er der 
mulighed for at tiltrække nye målgrupper 
inden for  turisme såvel som tilflyttere. 
Købingsmark Strand Camping ligger midt i 
den pragtfulde Nordalsiske natur, og har 
gode forbindelser til områdets mange 
naturoplevelser. Turismen skal tænkes i 
samspil med de lokale borgeres 
hverdagsliv, for at styrke relationen 
mellem de to målgrupper, således at de 
mindre lokalsamfund på Nordals får flere 
fleksible faciliteter, der kan rumme mere 
end blot én målgruppes behov. 

 
 
 



	 39	

 
 

 

Bæredygtige 
planløsninger 

 
 
Dette uudnyttede potentiale i Købingsmark 
Strand Camping vil vi tænke i relation til 
måden, hvorpå vi fremtidigt vil indrette 
vores bosætningsmønstre og arbejds-
forhold, da vi ønsker at udvikle 
bæredygtige planløsninger.  Et stigende 
antal både privat- og offentligt ansatte er 
blevet mere fleksible med hensyn til deres 
arbejdsplads. Flere og flere arbejder 
freelance og online og er ikke tilknyttet en 
fysisk arbejdsplads, og netop denne 
målgruppes fleksibilitet ønsker vi at tage 
højde for i udviklingen af området omkring  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Købingsmark Strand. Målgruppen har fået 
tilnavnet digitale nomader, og er en 
voksende gruppe af yngre generationer, der 
tjener deres penge ved at arbejde online, 
hvilket betyder, at de kan arbejde  fra 
forskellige lokationer i verden. I området 
omkring Klitmøller er der ligeledes satset 
på denne målgruppe i masterplanen for 
”Cold Hawaii”. Her findes der således 
kontorfællesskaber i nærhed til 
kystområdet, så fritidssurfere vil kunne 
både surfe og arbejde i fællesskab med 
venner eller kollegaer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensigten er ikke at skabe et nyt ”Cold 
Hawaii” på Nordals, men at skabe nogle 
rammer som er attraktive for måden, 
hvorpå vi fremtidigt vil kunne indrette 
vores arbejds- og hverdagsliv. 

 
”Vi planlægger også 

for fremtiden” 
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Del 4 

Købingsmark Strand 
Jeg sauna dig       

0000000/ Æ sauna dæ 
 
I det følgende afsnit præsenteres vores 
forslag til en udvikling af Købingsmark 
Strand som vil komme både lokale 
borgere, foreninger og erhvervsdrivende 
såvel som turister til gode. Forslaget 
baserer sig på vores stedsbaserede 
undersøgelse af området og er udviklet i 
samarbejde med lokale borgere, foreninger 
og erhvervsdrivende samt Sønderborg 
landdistriktsudvikling.  	
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Overordnet plan for 
Købingsmark Strand 

 
Planen for området omkring Købingsmark 
Strand er illustreret på næste side. De nye 
planløsninger vil give mulighed for 
dannelsen af nye fællesskaber, og styrke de 
fællesskaber der allerede eksisterer. Planen 
for området vil ydermere bidrage til bedre 
adgang til de allerede eksisterende 
kvaliteter i området. Her er hensigten at 
inddrage lokale borgere såvel som 
besøgende for herved at skabe en 
bæredygtig udvikling i området omkring 
Købingsmark Strand. Vi vil i det følgende 
afsnit gennemgå de forskellige 
planløsninger og belyse de muligheder de 
individuelle planløsninger vil give. 
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Nordals Livsnydere  

Vi foreslår en plan over området, hvor den 
eksisterende offentlige toiletvogn erstattes 
med et klubhus til Nordals Vinterbadeklub. 
Klubhuset vil desuden rumme offentlige 
toiletter, omklædnings- og badefaciliteter 
samt sauna og udendørsopholdsrum. 
Klubhuset vil ydermere kunne danne rum 
for surfere, lystfiskere og roere, hvorfor vi 
foreslår, at betegnelsen for klubhuset vil 
være ”Nordals Livsnydere”. Klubben vil 
således henvende sig til andre 
fritidsaktiviteter end vinterbadning og 
herved give anledning til nye fællesskaber. 
Ønsket er, at klubhuset skal bygges i stil 
med de omkringliggende sommerhuse. 
Følgende illustration viser et eksempel på, 
hvordan et vinterbadeklubhus vil kunne 
tage sig ud i området. Medlemmer af 
klubben vil have adgangskort til klubhuset, 
samt campingpladsens opholdsrum og 
bade- og toiletfaciliteter. Klubhuset skal 
drives af vinterbadeklubbens medlemmer i 
samarbejde med Købingsmark Strand 
Camping.  
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Jeg sauna dig 
 

I livsnydernes klubhus vil der være 
mulighed for ophold i klubhusets sauna 
”Jeg sauna dig”. Her vil der gennem 
læhegnet være udsigt til Købingsmark 
Strand og eng. Saunaen skal kunne 
anvendes af alle klubbens medlemmer og 
på bestemte tidspunkter også af 
Købingsmark Strand Campings gæster. 
Der vil ydermere kunne købes adgang til 
klubhuset for sommerhusgæster og  andre 
besøgende i området. I saunaen vil der 
kunne laves arrangementer som 
eksempelvis saunagus, og klubhusets sauna 
vil på bestemte tidspunkter kunne udlejes 
til arrangementer. Vinterbadeklubben vil 
stå for drift i samarbejde med 
Købingsmark Strand Camping.  Saunaen 
bygges i samme stil som klubhuset, og der 
vil blive taget hensyn til, at det kan 
aflukkes og aflåses af hensyn til hærværk. 
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Foreningen 
Brolauget 

Købingsmark Strand 
 

I sammenhæng med vinterbadernes 
klubhus foreslår vi etableringen af en 
permanent og handikapvenlig badebro. Det 
er nødvendigt med en fastliggende bro, 
som kan anvendes hele året, da broen giver 
adgang til havet for klubbens medlemmer 
og strandens besøgende. Broen skal gøres 
handikapvenlig, så den er adgangsgivende 
for alle. Badebroen er adgangsgivende – 
den giver adgang til området, havet og til 
oplevelsen af, at kunne bade og være i 
havet. Billedet illustrerer, hvordan 
badebroen eventuelt kunne tage sig ud i 
landskabet ved Købingsmark Strand.  
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Hovedbygning 
 
Købingsmark Strand 
Camping -
Kontorfællesskab og 
forsamlingshus 

 
 
Købingsmark Strand Camping skal fungere 
som et nyt forsamlingssted for lokale 
borgere såvel som besøgende i området 
PAK. Vi foreslår derfor, at den fredede 
hovedbygning renoveres med henblik på, 
at kunne udgøre rammerne for et 
forsamlingshus med køkken- og 
toiletfaciliteter samt mulighed for et nyt 
kontorfællesskab. Den fredede bygning er 
fredet på baggrund af husets historie, 
hvorfor vi finder det oplagt, at det netop er 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denne bygning, der skal kunne udgøre 
rammerne for et forsamlingshus. Husets 
forsamlingslokale skal desuden kunne 
udlejes til festligheder, kultur-
arrangementer og møder. Købingsmark 
Strand Camping vil stå for udlejning og 
drift. Kontorfællesskabet skal kunne 
rumme kontorpladser, som kan udlejes til 
virksomheder i området og tilbydes som 
fleksible arbejdspladser for målgruppen 
digitale nomader. Som medlem af 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kontorfællesskabet får man adgang til 
klubhuset Livsnyderne Nordals med 
faciliteter i nærhed til stranden.  De 
følgende billeder illustrerer ønsket for 
anvendelsen af rummene i den fredede 
bygning. Renovationen af bygningen skal 
understøtte husets historie og oprindelige 
udseende.  
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Kontorfællesskab / Mødelokale / Forsamlingshus 
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Tilbygning I 

Købingsmark Strand 
Camping  

- Reception, købmand og 
café 

 
 
Vi foreslår at der ved indgangen til 
Campingpladsen bygges en ny bygning, 
som skal kunne danne rammen om 
reception, købmand og café med udeareal.  
Købingsmark Strand Camping har ytret 
ønske om at åbne en café som en del af 
campingpladsen med ønsket om, at stedet 
også vil blive besøgt af lokale borgere og 
anvendt i vinterhalvåret. Caféen skal 
desuden kunne tilbyde ophold for 
medlemmerne af Nordals Vinterbadeklub. 
Købmanden skal ud over at sælge 
dagligvarer også udbyde salg af lokale 
varer og skabe opmærksomhed omkring de 
mange nærliggende lokale producenter. 
Bygningen skal bygges i stil med den 
fredede hovedbygning.  
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Tilbygning II 
	
Købingsmark Strand 
Camping  
Ferielejligheder, 
privatbolig, bade- og 
toiletfaciliteter 

 
 
Ved siden af den fredede hovedbygning 
ligger der i dag reception og butik. Vi 
foreslår at en ny bygning på denne 
placering, skal kunne rumme to mindre 
ferielejligheder, Marinas private bolig samt 
bade- og toiletfaciliteter. Campingpladsens 
brugere vil have adgang til vinterbadernes 
klubfaciliteter på bestemte tidspunkter af 
dagen. Bygningen skal bygges i stil med 
den fredede hovedbygning og desuden 
åbne op for det omkringliggende udendørs- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
areal. Ønsket er ydermere, at det nye 
byggeri skal kunne forbinde byggestilen 
fra den fredede hovedbygning med nyere 
byggeri, som matcher områdets mange 
sommerhuse. Vi foreslår, at det 
omkringliggende udendørsareal anvendes 
som haveareal med køkkenhave. Det skal 
eksempelvis kunne anvendes som 
skolehave for de nærliggende institutioner. 
Dette vil kunne muliggøre et nyt 
fællesskab omkring en af områdets mange  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
ressourcer – nemlig landbrug samt frugt- 
og grøntavlere og sætte fokus på endnu en 
af områdets mange kvaliteter. Vi foreslår 
herudover, at campingpladsen forbindes 
med Købingsmark Strand med tydelige 
stisystemer gennem campingpladsen og ud 
til Købingsmarkvej, så campingpladsens 
areal åbnes op. 
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Købingsmark Strand 
   Jeg sauna dig / 

      Æ sauna dæ 

 
Med udgangspunkt i Købingsmark Strand, 
de naturskønne omgivelser, de 
imødekommende lokale borgere, de 
engagerede lokale foreninger og 
erhvervsdrivende samt Sønderborg 
Kommunes Landdistriktsudvikling har vi 
udviklet og foreslået planløsninger for 
området, som vi håber vil bidrage til 
livskvalitet og muliggøre nye måder, 
hvorpå vi kan leve det gode liv på landet – 
sammen. 

 
I frï planlægger vi for det gode liv på 

landet – sammen. 
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