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For 1 år siden…



11 %
Vejle (fra 49.928 i 2006 til 54.862 i 
2016)

6 %
Give (fra 4.266 i 
2006 til 4.536 i 
2016)

7 %
Egtved (fra 2.135 i 
2006 til 2.294 i 
2016)

17 %
Jelling (fra 2.932 i 
2006 til 3.431 i 
2016)

50 %
Børkop (fra 3.562 i 
2006 til 5.352 i 
2016)

17 %
Brejning (fra 2.524 
i 2006 til 2.952 i 
2016)Kilde: Danmarks Statistik (BY1)





Hård og blød valuta
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Sådan gjorde vi
• Vi tog afsæt i 9 ting der gør byer attraktive (Attraktivitetsmodel)

• Interview i centerbyerne (Epinion)

• VK har suppleret med egne data om centerbyer
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Forskelle og ligheder 
– unikke byprofiler



Vi elsker vores sted!



Egtved - profil
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Egtved – det oplevede

Rød = Indbyggernes bedømmelse
Sort = Gennemsnit centerbyerne



Egtved – det oplevede
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Egtved – kendetegn og potentiale

Hvis du skulle pege på 

en ting, som især 

kendetegner det særlige 

ved Egtved, hvad ville du 

så pege på?

Hvis du skulle pege på det 

vigtigste potentiale, som 

kan give Egtved en positiv 

udvikling fremadrettet, 

hvad ville du så pege på?



Egtved – lokalt engagement
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EGTVED -
BYPROFIL

Mest natur, Vejle 

Ådal i baghaven

Fællesskabet bakker 

op

Vejle Ådal & Egtved 

Pigen

Seniorbyen





Børkop - profil

https://www.facebook.com/649290515190497/photos/845399232246290/
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Børkop – det oplevede

Rød = Indbyggernes bedømmelse
Sort = Gennemsnit centerbyerne
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Børkop – kendetegn og potentiale

Hvis du skulle pege på en 

ting, som især 

kendetegner det særlige 

ved Børkop, hvad ville du 

så pege på?

Hvis du skulle pege på 

det vigtigste potentiale, 

som kan give Børkop en 

positiv udvikling 

fremadrettet, hvad ville 

du så pege på?



Børkop – en by med velhavere



Børkop = børneby
Egtved = ældreby
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BØRKOP -
BYPROFIL

Børkop er tilflytterby.

Børkop er børnebyen.

Børkop er den rigeste 

centerby.

Børkop har det 

ringeste engagement 

fra borgerne.

Børkop er pendlerby.

Børkop (og Brejning) 

har fjorden, bøgeskov 

ved hav, sejladsen.

https://www.facebook.com/649290515190497/photos/845399232246290/


Jelling - profil



Jelling – det oplevede

Rød = Indbyggernes bedømmelse
Sort = Gennemsnit centerbyerne
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Jelling – det oplevede

Rød = Indbyggernes bedømmelse
Sort = Gennemsnit centerbyerne
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Jelling – kendetegn og potentiale

Hvis du skulle pege på en 

ting, som især kendetegner

det særlige ved Jelling, 

hvad ville du så pege på?

Hvis du skulle pege på det 

vigtigste potentiale, som 

kan give Jelling en positiv 

udvikling fremadrettet, 

hvad ville du så pege på?



Jelling - en by med ildsjæle



Google – antal hits
• Børkop: Ca. 1.020.000 hit
• Egtved: Ca. 1.110.000 hit
• Give*: Ikke mulig
• Jelling: Ca. 1.630.000 hit

* påvirket af udsagnsordet

Top 5 Events
• Jelling Musikfestival 
• Give skulpturvandringer
• Egtved: Fest- og kulturuge 
• Vikingemarked ved Jelling Højene
• Børkop: Jazz på vandmøllen (4 søndage)

Mere kultur, flere besøgende end de andre centerbyer

Top 4 – anslået attraktioner
Givskud ZOO
Kongernes Jelling
Bindballe Købmandsgård 
Skærup ZOO
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JELLING -
BYPROFIL
Jelling er turistby. 

Jelling er kulturby. 

Festival, monument-

område og et stærkt 

lokalt kulturliv.

Jelling borgerne har 

overskud. De deltager 

og engagerer sig. 

Borgerne er velhav-

ende og de har en 

festivalfond.

Dårligste oplevelse af 

transport og fremkom-

melighed (midtbyen). 



Give - profil



Give – det oplevede
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Give – det oplevede

Rød = Indbyggernes bedømmelse
Sort = Gennemsnit centerbyerne
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Give – kendetegn og potentiale

Hvis du skulle pege på en 

ting, som især kendetegner

det særlige ved Give, hvad 

ville du så pege på?

Hvis du skulle pege på det 

vigtigste potentiale, som 

kan give Give en positiv 

udvikling fremadrettet, 

hvad ville du så pege på?



Give – dynamo for erhverv

Dog ikke institutioner eller primær erhverv med tilhørende 
serviceydelser, rådgivning og lign



Give - offentlig service og nærhed



Politikerne husker, at der er langt til Vejle for alle aldersgrupper.                                                        

Kommunen er ikke så god til at starte nye projekter herude. De fleste ender ofte med 
at ligge inde i Vejle.                                                                                                       

At Vejle ikke sluger det hele. At byen ikke bliver helt domineret af Vejle.                                                                                                          

Vejle Kommune er for centralistisk. Borgerservice                                                                            

Opmærksomhed fra Vejle kommune.                                                                                              

At vi komme ud af Vejle kommune                                                                                              

Vejle kommune giver mange muligheder til Give.                                                                               

Udsagn fra Give, udpluk af svar på spørgsmålet om Gives Potentialer
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GIVE -
BYPROFIL

Give er erhvervsdynamo, 

som konkurrerer med 

Billund, Nørre Snede og 

Brande.

Erhvervslivet bakker 

stærkt op om byen.

Skulpturbyen sætter et 

markant præg på byen. 

Dårligste vurdering af 

offentlige servicetilbud.
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De 4 centerbyprofiler

EGTVED
- Naturen og fællesskabet

BØRKOP
- Attraktiv børneby

JELLING
- Levende kultur og engagement

GIVE
- Dynamo for erhverv

https://www.facebook.com/649290515190497/photos/845399232246290/


Opsamling og konklusion

• 5 forskellige, stærke, byer i Vejle Kommune

• Udvikling og politik bør tage afsæt i, at 
centerbyerne har forskellige styrkepositioner

• Foreninger, institutioner og erhvervsliv vil gerne 
være partnere i lokal udvikling 

• Bløde værdier kan måles og værdisættes som 
ressourcer og kapaciter. Samskabelse øger værdi 
af kommunale investeringer med faktor X.



Spørgsmål

Hvordan kan man i praksis udnytte centerbyernes 
særlige ressourcer og kapaciteter?

Hvordan styrker vi de enkelte centerbyer?
- mere af det samme?
- skabe noget nyt?


