
UDVIKLINGS-
PLAN
Oksbøl 2020

»Tryghed midt i naturen«



Forord
Hvad får over 175 borgere til at investere et hav 

af timer på Oksbøls udvikling? Det nemmeste er 

vel egentligt at læne sig tilbage og se på, mens 

andre tager fat. I styregruppen tror vi på, at det 

handler om respekt for de mennesker, der har 

ydet en indsats før os. Men vi tror også på, at det 

handler om respekt for fremtidige generationer. 

Og så er det vel okay at indrømme, at vi alle 

ønsker at være en del af noget stort, alle ønsker 

at være i et fællesskab og skabe gode oplevel-

ser, som vi kan nyde sammen lige her og nu. Vi 

glæder os til at komme i gang, vi glæder os til 

hele processen, og vi glæder os til at se Oksbøl 

blomstre – udviklingen starter nu og her!

Det videre arbejde med udviklingsplanen sker 

som en selvstændig aktivitet under Oksbølby.dk
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Oksbøl lever – og det er trygt her 
midt i naturen!

Vision Oksbøl 2020

Om 5 år fra nu, i år 2020, er Oksbøl foran-

dret. Vi vil stadig ligge naturskønt ved skov 

og Vesterhav, og

vi vil stadig være byen med de helt ekstra-

ordinære tilbud til børn og unge. Men den 

måde som byen samarbejder på, vil være 

anderledes. Arbejdet med at gennemføre 

udviklingsplanen har fået byen til at rykke 

tættere sammen, og Oksbøls styrker er ble-

vet tydeligere for alle. 

Kombinationen af den naturskønne belig-

genhed og den tryghed, som byen kan tilby-

de børn og unge og deres forældre, vil være 

udviklet på vilkårene for de unge - også by-

ens ældre borgere nyder godt af udviklings-

planens projekter.

Byens foreninger har i år 2020 endnu flere 

tilbud til vores ældre medborgere, og det står 

klart for enhver, at de ældre borgere udgør 

en væsentlig ressource i Oksbøl. De inddra-

ges alle relevante steder for eksempel i det 

nye internationale Flygtningemuseum, der i 

år 2020 fejrer 3 års fødselsdag. I år 2020 er 

der garanti for, at man kan blive i Oksbøl, når 

man bliver ældre og hvis behovet for pleje 

opstår. Poghøj vil have den fornødne kapaci-

tet og også her er det trygt – midt i naturen!

væsentligt styrket i år 2020. I år 2020 vil vi i 5 

år have arbejdet med sloganet “Tryghed midt 

i naturen”, der fint spiller sammen med Varde 

Kommunens vision “Vi i naturen”. Naturen 

ved Oksbøl er trukket ind i bymiljøet, ligesom 

alskens aktiviteter rækker helt ud i naturen. 

Gæster kommer fra nær og /ern for at blive 

beriget af områdets unikke naturoplevelser, 

og i år 2020 kan de også få øje på byen. 

Indfaldsvejene er forskønnet med kunst og 

skiftende relevante budskaber, der signale-

rer, at byen lever. Vi kan noget med børn og 

unge i Oksbøl, men i år 2020 er der ikke kun 
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I samspil 
med naturen

Byens rum Fritid og 
læring

Den synlige 
forbindelse

Indsatsområder og projekter 

ygt her 

Nedenstående 4 spor er blevet til 

i tæt samarbejde med mere end 

175 borgere i Oksbøl. Vi mødtes for 

første gang i november 2014 og 

påbegyndte en omfattende brain-

storm. I januar mødtes vi yderligere 

to gange for at prioritere ideerne, 

og nedenfor har vi altså resultatet af 

forløbet. Der kom naturligvis langt 

flere ideer, end der ses nedenfor, 

Outdoorpark West

Overnat i Oksbøls unikke 
natur

Danmarks største galleri i 
naturen

I skovens dybe stille ro

Oksbøls klatre- og 
forhindringsbane

Danmarks dejligste by for 
hunde og deres ejere

Aktivitets- og pistekort

Actionpark i grusgraven

Vestergade som 
butiksarkade

Multihus og Torv 2020

Udbygning af Panser- og 
Brandbilmuseet

Relancering af Oksbøl 
Bypark

Kulturnat

Lærings- og aktivitetscenter

Idræts- og adventure høj- 
eller efterskole i Oksbøl

Lejrskoledestinationen 
Oksbøl

Bedre idrætsfaciliteter

Indfaldsveje til Oksbøl

Bedre offentlig transport

Bedre forhold for de bløde 
trafikanter i Borre

Flygtningestien

Man skal selvfølgelig leve og 
bo i Oksbøl

Gratis wi-fi i Oksbøl by

men disse har for nuværende ikke 

tilknyttet ressourcer, men kan kom-

me i spil senere.  

Bruttolisten findes på side 46
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Overnat i Oksbøls unikke 
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naturen
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hunde og deres ejere

Aktivitets- og pistekort

Actionpark i grusgraven
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butiksarkade
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Brandbilmuseet
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Oksbøl

Bedre idrætsfaciliteter

Indfaldsveje til Oksbøl

Bedre offentlig transport

Bedre forhold for de bløde 
trafikanter i Borre

Flygtningestien

Man skal selvfølgelig leve og 
bo i Oksbøl

Gratis wi-fi i Oksbøl by
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Her i Oksbøl har vi 
taget Varde Kommunes 
vision ”Vi i naturen” til 
os, og området viser 
på flotteste manér, 
hvordan naturen bruges 
aktivt på nyskabende og 
anderledes måder.  

I Oksbøl er der talrige aktiviteter i naturen, 

som involverer både gæster og byens 

borgere. Med både skov, vand og Broeng 

Grusgrav med sine mange oplevelsesmu-

ligheder tæt på bykernen, er mulighederne 

for at bruge naturen i hverdagen utallige. 

Hvad enten man som børnefamilie tager 

på korte vandreture for at lede efter 

krondyr, som motionist løber en tur om 

grusgraven, eller som mountainbiker lader 

sig udfordre af de landskendte ruter i 

forskellige sværhedsgrader, så er naturen 

i Oksbøl et aktiv for alle, der ønsker det. 

Oksbøls natur byder både på stille sanse-

områder, spændende kunst og hæsblæ-

sende aktiviteter. 

Naturen kan også nydes med hund – 

Oksbøl er et sandt mekka for hunde. Aal 

Plantage er en kæmpe legeplads, og skal 

det ske uden snor, så står den 19 ha store 

hundeskov klar. Hundene kan også nyde 

friheden uden snor på strandene dog kun 

uden for højsæsonen.

Indsatsområde: 
I samspil med 
naturen
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Outdoorpark West

Overnat i Oksbøls unikke natur

Danmarks største galleri i naturen

I skovens dybe stille ro

Oksbøls klatre- og forhindringsbane

Danmarks dejligste by for hunde 
og deres ejere

Aktivitets- og pistekort

Actionpark i grusgraven

I samspil 
med naturen

8
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Der skal skabes et moun-

tainbikeområde, der også 

kan fungere som skisports-

sted om vinteren. 

• Der skal etableres ruter af 

varierende sværhedsgrad. 

Ruterne skal etableres, så 

man både kan løbe, gå og 

cykle på de samme ruter. 

• Der skal være mulighed for 

at leje grej og cykler. Derud-

over skal der laves baser med 

toiletter på ruterne. Dette 

kan gøres ved at udnytte 

eksisterende muligheder.

Outdoorpark West

#viinaturen
#oksbol2020

1

10 Udviklingsplan –  Oksbøl 2020 - I samspil med naturen



Der skal laves faste shel-

ter-bebyggelser og stilles 

mobile shelters til rådighed 

i naturen, så både borge-

re og gæster kan opleve 

naturen på tæt hold.  

• Finde egnede lokaliteter.

• Skabe nødvendige facilite-

ter til pladserne.

• Opføre shelters og bålplad-

ser m.m.

• Evt. bygning af mobile 

shelters.

• Kortlægning af placering 

og sammenhæng til aktivi-

teter nær den pågældende 

lokalitet og andre na-

turovernatningsmuligheder 

i kommunen. 

• Etablere bookingsystem.

• Evt. beskæftigelsesprojekt 

for ledige.

Overnat i Oksbøls 
unikke natur

2

#viinaturen
#oksbol2020
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#viinaturen
#oksbol2020

3

Danmarks største 
galleri i naturen

• Projektet har til hensigt at 

overraske og give uven-

tede positive oplevelser af 

kunstudstillinger i naturen. 

• Det skal være en bredspek-

tret kunstudstilling.

•  Udstillingerne skal være 

dynamiske hvad angår tid 

og sted.

Kunstudstillinger placeret i 

naturen i sommerhalvåret, 

som giver de besøgene 

en spændende kulturel 

oplevelse.  
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Der skal være mulighed 

for at tage på en stille og 

rolig skovtur for lokale og 

turister uden at blive for-

styrret af cyklister. Stierne 

skal være let tilgængelige 

og ikke kræve den store 

kondition at forcere.   

Der etableres ruter i naturen, 

hvor man ikke føler sig generet 

af andre brugere, men kan 

færdes og opleve at være i 

naturen.

I skovens dybe stille ro

4

#viinaturen
#oksbol2020
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Etablere en klatre- og 

forhindringsbane både på 

skovbunden og i trækro-

nerne, som skal være med 

til at fremhæve Oksbøls 

fantastiske natur og histo-

rie. Banen skal være inter-

aktiv og fremme brugen 

af andre udendørs tilbud i 

Oksbøl.

• En klatre, krybe, rutsje, 

gå, rulle, løbe park som 

en slags labyrint gennem 

Oksbøl skov.

• Der skal være baner med 

forskellige sværhedsgrader 

og muligheder for samar-

bejde, så der er noget for 

alle aldre i alle familier. 

• Skolen og andre institu-

tioner samt ”Lejrskoler” 

(endnu et trækplaster til 

byens sovetilbudssteder) 

skal have mulighed for at 

bruge den i deres under-

visning – fx rollespil, natur 

og teknik, biologi og idræt, 

hjemkundskab etc..

• Banen kan knyttes sammen 

med undervisning via mobil 

teknologi. 

Oksbøls klatre- og 
forhindringsbane

#viinaturen
#oksbol2020

5
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Oksbøl skal være hundeejernes før-

stevalg. Vi skal tiltrække nye borgere, 

da mange familier har hund. Samti-

dig skal vi gøre os attraktive for de 

mange tyske turister, der medbringer 

deres hund på ferie.    

• Danmarks største hundeskov

• Danmarks længste agilitybane

• Hundelabyrint

• Udfordringsbane for hundenæser 

(søgebane)

• Faciliteter til grill, familiehygge og 

shelters for hundefamilier med hunden 

løs

• Hundebadesø i skoven

• Hunde er velkomne i byrummet:

• Legeplads til hunde i Oksbøl C (ved 

siden af børnelegeplads)

• Luksus hunde-p med overdækkede 

hunde-p, madrasser og vandskåle

• Oprette en hundedagpleje, hvor man 

kan få sin hund passet for en dag (som 

lokal eller turist), eller have den til at 

”gå i dagpleje” efter svensk model.

• Hundekiks på alle offentlige steder.

• Ældrevenlig hundelufterute med man-

ge bænke i by og skov.

• Skraldespande og plastikposer tilgæn-

gelige overalt.

Danmarks dejligste by for 
hunde og deres ejere

6

#viinaturen
#oksbol2020
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At lave et aktivitets- og pistekort 

både på papir og som app over by og 

skov med alt hvad der findes i byen 

og skoven.  

At lave et kort på både papir og som app 

over byens butikker, museer, aktiviteter, 

stier, cykelruter mm.. 

Skovruterne skal laves som et ”pistekort” 

ligesom i skiområder, hvor man kan se 

hvordan ruterne i hele området hænger 

sammen, og hvilke sværhedsgrader de har. 

Aktivitets- og pistekort

#viinaturen
#oksbol2020

7
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At udnytte grusgraven bedst muligt 

og skabe en attraktion 

for både lokale og turister.   

Ideer til indhold i actionparken:

• Lave svævebane over søen

• Etablere campingmuligheder/cam-

pingplads

• Bygge shelters

• Lave forbindelse til byen fx med gon-

dol-svanebåde

• Bygge grill- og bålhytte

• Etablere mountainbike bane

• Etablere parkområder med fx cykel- 

og vandrestier

• Etablere friluftsteater

Forslag til vandaktiviteter:

• Ferskvandssø

• Vandski

• Dykkerskole,

• Sejlads – kano/kajak

• Fiskeri 

• Varmtvandsbassin – til vinterbad-

ning

Forslag til standaktiviteter:

• Beachvolley

• Ladder golf

• Strandfodbold

• Strandhåndbold

Actionpark i grusgraven

8

#viinaturen
#oksbol2020
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Bykernens store 
potentiale udnyttes i høj 
grad og gør byen attraktiv 
for unge og gamle 
borgere og turister.   

Byrummet er forskønnet af åen, der er 

trukket ind i Vestergade og sagte risler af 

sted. Byen tiltrækker forretningsdrivende 

og kunstnere, og der opstår initiativer 

på kryds og tværs, som skaber liv i byen. 

Byen summer af aktivitet og årlige events 

er et tilløbsstykke for lokale og gæster. På 

torvet har man anskaffet en mobil scene, 

der er hjemsted for mangfoldige events og 

arrangementer. 

I Oksbøl arbejder man sammen for at 

sætte byen på landkortet, og gågademiljø-

et med både cafeer og butikker til de store 

og legepladser til de små ligesom den 

smukke bypark fyldt med både aktiviteter 

og stille oaser gør byen til et spændende 

og hyggeligt sted at være.  

Med fokus på byrummets attraktioner og 

udseende er Oksbøl en by, der er attraktiv 

på alle tider af året.

Indsatsområde: 
Byens rum 
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Vestergade som butiksarkade

Multihus og Torv 2020

Udbygning af Panser- og Brandbilmuseet

Relancering af Oksbøl Bypark

Kulturnat

Byens rum 

11
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Vestergade skal være lan-

dets vestligste overdæk-

kede butiksarkade, hvor vi 

etablerer et stemningsfyldt 

vandløb, og integrerer 

denne i den nye version af 

Vestergade.  

• Vestergade ændrer status 

til gågade. 

• For at skabe hygge og 

tiltrækning til stedet skal 

der etableres et vandløb 

fra starten af Vestergade. 

Her skal den udspringe i et 

flot springvand og herefter 

”Slingre ned ad Vestergade” 

som en lille bæk. 

• Vestergades facader skal 

renoveres eller rives ned og 

genopbygges i gammel stil, 

ligesom husene føres op i 

to plan for at få detaljerne 

frem og skabe atmosfære. 

• Vestergade skal summe af 

liv, uafhængigt at vejret. 

Derfor skal den forsynes 

med en buet overdækning i 

tagrendehøjde, der kan kø-

res ud og ind efter behov. 

• For at tiltrække erhvervsdri-

vende til Vestergade, skal 

huslejen sættes lavt den 

første tid. 

• Der skal anlægges en lege-

plads på den tomme grund 

syd for Turisthotellet. 

• Der skal indrettes en butik 

som den så ud i 1945, der 

kobler byen med flygtnin-

gemuseet.

Vestergade som 
butiksarkade

#viinaturen
#oksbol2020

9
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At lave et multihus, hvor der er gode 

rammer for udvikling af byens unge og 

øvrige musikere. Multihuset skal bi-

drage til at skabe liv både i og omkring 

huset (torvet).

• Multihuset og Torvet

• Multisalen (som er opdelelig) skal bruges 

til musik, foredrag, kunstudstillinger, ba-

sar, digtoplæsning og evt. biograf.

• I hall’en skal der være turistinformation 

og café.

• Torvet skal lives op med aktiviteter.

• Der skal være en mobilscene, som kan 

flyttes rundt på torvet efter behov.

Multihus og Torv 2020

10

#viinaturen
#oksbol2020
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Museet udbygges til en eventpark, så 

at der kan skabes en unik oplevelse, 

der kan trække endnu flere besøgen-

de til Oksbøl.  

Museet udbygges ved at inddrage en 

tilstødende mark. 

Centralt på marken skal der etableres tre 

stenhuse med kælder i tilknytning til et 

brandtårn. Husene skal være indbyrdes 

forbundet via et kloaksystem. 

Uden for det bebyggede areal skal der 

indrettes grøfter, forhøjninger, opsæt-

ning af telefonstolper, tovbaner og andre 

grænseoverskridende faciliteter.

Omkring denne bebyggelse og øvrige 

faciliteter kan der gennemføres:

• brandslukning og røgdykning 

• topartsøvelser under anvendelse af 

laserduelvåben

• improviserede forhindringsbaner

• klatreøvelser, herunder rappelling

• grænseoverskridende aktiviteter i høj-

der – og i mørke rum

• kørsel med store køretøjer 

Der kan i tilstødende bygninger indrettes 

café, toiletter og souvenirbutik.

Udbygning af Panser- 
og Brandbilmuseet

#viinaturen
#oksbol2020

11

24 Udviklingsplan –  Oksbøl 2020 - Byens rum



Livet skal tilbage i den 

gamle park, så den igen 

bliver et hyggeligt sam-

lingspunkt for byens bor-

gere og besøgende.

Den gamle park skal renoveres, 

så den igen kan blive et dejligt 

samlingspunkt i byen. 

Parken skal

• gøres til byens nye sam-

lingspunkt

• rumme en eller flere store, 

dejlige legepladser

• have en multibane til 

boldspil (fodbold, basket, 

hockey etc.)

• have en bålhytte, så det bli-

ver muligt at grille i parken 

• have flere borde/bæn-

ke-sæt til gæsterne

• rumme offentlige toiletter

• afspærres rundt om søen 

og ved rensningsanlægget, 

så man trygt kan færdes i 

parken

• belyses, så man kan færdes 

der i aftentimerne

Relancering af Oksbøl Bypark

12

#viinaturen
#oksbol2020
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At lave en kulturnat i Oksbøl med 

åbne butikker, musik, aktiviteter osv.  

Kulturnatten skal bestå af:

• Åbne butikker i Vestergade

• Livemusik på torvet

• Cafehygge på turisthotellet

• Boder hvor folk kan sælge ud af deres 

ting

• Kunstudstilling med. lokalkunst

• Byvandringer/flygtningemuseumsvan-

dringer, hvor der fortælles historier fra 

byen eller om flygtningelejren 

• Aktiviteter/udstillinger på skolen for og 

af børn

• Aktiviteter på brandbilmuseet og flygt-

ningemuseet

Kulturnat

#viinaturen
#oksbol2020

13
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Oksbøl er en by, man kan 
bruge aktivt på alle ugens 
dage hver dag hele året 
rundt.    

Byen har en god og tryg skole, og i fritiden 

åbner Samuelsgården op for et væld af ak-

tiviteter både ude og inde for byens børn 

og unge. I Oksbøl er der rige muligheder 

for at dyrke kulturelle interesser eller 

forskellige former for motion grundet de 

gode idrætsfaciliteter i området. 

Der foregår en helhedstænkning i byen, 

hvor skoler og fritidstilbud bruger byens 

idræts- og naturfaciliteter på innovative 

måder og dermed skaber rum og lyst til 

læring. Fordi Oksbøl kan byde på en række 

forskellige natur- og kulturtilbud, er byen 

blevet en yderst populær lejrskoledestina-

tion for skoler fra hele landet. 

Indsatsområde: 
Fritid og Læring 
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17
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14

15

16

17

Lærings- og aktivitetscenter

Idræts- og adventure høj- eller efterskole i 
Oksbøl 

Lejrskoledestinationen Oksbøl

Bedre idrætsfaciliteter

Placeringen for projekt 14, 15 og 16 er ikke fastlagt

Fritid og læring
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At stable et lærings- og aktivitets-

center på benene, hvor udesko-

le, institutioner, lokale landbrug, 

idrætscenteret og flygtningemuseet 

inddrages. At få ”Den røde tråd” til 

foruden at gælde i skole, SFO og 

klub til også at dække aktivitetslivet 

med foreninger, institutioner og 

centre i Oksbøl.

Aktivitetscenteret kan indeholde en lang 

række elementer:  

• Rappellingcenter i samarbejde med BS. 

Christiansen.

• Kursuscenter for udeskole m.m.

• Forenings-SFO / Aktivitets-SFO

• Aktiv ”Åben Skole” i Oksbøl.

• Børneaktiviteter.

• Teambuildingkurser med overnatning 

i naturen.

• Børn skal med lokalt afsæt have 

mulighed for at lære at dyrke egne 

råvarer og herefter tilberede mad med 

råvarerne.  

Lærings- og aktivitetscenter

#viinaturen
#oksbol2020

14
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At lave en skole der på sigt består 

at to instanser - en efterskole og en 

højskole, der har speciale inden-

for sport, idræt, outdoor, natur og 

adventure, som vi har adgang til i 

Oksbøl.

Skolerne kan specialisere sig indenfor 

nogle af følgende områder:

• Natur/outdoor/friluft/adventure (pro-

jekter under ”I samspil med naturen”)

• Jagt

• Fiskeri

• O-løb

• Halsport (håndbold, badminton,  

gymnastik mm)

• Svømning

• Ridning

• Fodbold

• (Atletik)

På skolen tænkes det også, at der skal 

udbydes træneruddannelser, og ligele-

des skal skolen og evt. øvrige instanser i 

Oksbøl sammen kunne danne ramme for 

kurser og samlinger, som forskellige orga-

nisationer (fx DBU, DHF, DGI m.fl.) ønsker 

at afholde.

Skolen skal naturligvis også have et højt 

fagligt niveau – både bogligt og i den øvri-

ge undervisning og sportslige aktivitet.

Idræts- og adventure 
høj- eller efterskole i Oksbøl

15

#viinaturen
#oksbol2020
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Lejrskoledestinationen Oksbøl

#viinaturen
#oksbol2020

16

At gøre Oksbøl til en af Danmarks 

mest attraktive lejrskoledestinationer.

Oksbøl rummer både kultur- og naturele-

menter samt faciliteter, der kan gøre stedet 

til et meget attraktivt lejrskole-område.

• Flygtningemuseet skal bruges af 

lejr-skoler

• Nationalt/internationalt møde mellem 

lejrskolegæster og lokale unge

• Gøre brug af alle faciliteter, herunder 

Samuelsgården

• Lokale aktører skal gå sammen for at 

skabe ”pakker”

• Cykelpark – evt mountainbikes – kan 

indkøbes i samarbejde med Samuels-

gården, så man i fællesskab kan sikre 

vedligehold. Kan bruges lokalt og udlejes 

til eks. lejrskoler.

• Frivilliggruppe omkring Flygtningemuse-

et kan evt. indgå i levendegørelse/aktivi-

teter i forbindelse med  

barakovernatning

34 Udviklingsplan –  Oksbøl 2020 - Fritid og læring



Bedre idrætsfaciliteter

17

#viinaturen
#oksbol2020

Byens idrætsfaciliteter 

omkring skolen og idræts-

centeret skal samles, så 

kvaliteten af dem øges til 

glæde for hele byen. Dette 

giver bedre muligheder 

for samspil imellem byens 

idrætsforeninger.    

• Etablering af kunstgræsba-

ner, fodboldbaner

• Ny belægning på atletik-

bane

• Beach- og kidsvolleybaner

• På sigt en flytning af 

boldklubben fra stadion til 

idrætscentret.
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I 2020 er Oksbøl den 
bedste mindre by i  
Danmark til at kommuni- 
kere med hinanden og 
med omverdenen.    

Der er etableret en effektiv kommunikati-

onsplatform borgerne imellem. Oksbøl by 

er dækket af trådløst internet, så man altid 

har muligheden for at være koblet op på 

omverdenen. 

Ved at Oksbøl har gjort sig synlig fra 

omfartsvejen, har flere fået øjnene op for 

byens mangfoldige tilbud. Byens mange 

natur- og friluftsoplevelser er naturligt 

forbundet til bykernen, og de mange cy-

kel- og vandrestier indbyder til at bruge de 

omkringliggende naturområder i stor grad. 

Oksbøl er let at navigere i grundet de 

mange visuelle vejvisere, der både leder 

ind til bykernen, men også binder det stor-

slåede Flygtningemuseum synligt sammen 

med byen. 

Som stationsby er Oksbøl forsynet med 

gode forbindelser til Esbjerg, Ribe, Varde 

og Vestkysten og dermed et bekvemt 

udgangspunkt for uddannelse, jobmulig-

heder, shopping, kultur og naturoplevelser.

Indsatsområde: 
Den synlige 
forbindelse  
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18

19

20

21

Indfaldsveje til Oksbøl

Bedre offentlig transport

Bedre forhold for de bløde trafikanter i Borre

Flygtningestien

Man skal selvfølgelig leve og bo i Oksbøl

Gratis wi-fi i Oksbøl by

Den synlige 
forbindelse 

22

23

18

20

21
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Synliggørelse af Oksbøl 

med henblik på øget bo-

sætning og handel

• Opstilling af kunst i form 

af okser ved den vestlige 

indfaldsvej til Oksbøl.

• Ideudvikling og projekte-

ring af kunst til den østlige 

og nordlige indfaldsvej til 

Oksbøl.

• Etablering af rundkørsler 

ved den vestlige og østlige 

indkørsel til Oksbøl.

• Pilotprojekt med elektroni-

ske informations tavler ved 

indfaldsveje til Oksbøl.

Indfaldsveje til Oksbøl

19

#viinaturen
#oksbol2020
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Bedre og flere forbindelser 

fra Oksbøl til strand-om-

råderne og fremtidige 

forbindelse til: Ribe-Es-

bjerg-Varde-Oksbøl-Nr. 

Nebel. 

Der skal kæmpes for bed-

re muligheder for offentlig 

transport i området, specielt 

ruterne; Oksbøl Vejers (om 

sommeren) og den (forment-

lige) fremtidige rute; Ribe-Es-

bjerg-Varde-Oksbøl-Nr. Nebel.

Bedre offentlig transport

#viinaturen
#oksbol2020

19
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Der skal etableres bedre 

stiforhold for gående og 

cyklister samt handicappe-

de i Borre.   

Cykel/løbesti rundt i Borre, da 

mange cykler/løber/går en tur 

rundt langs ”Lille + Store Borre” 

(Borrevej). Adskillelse af bløde 

og hårde trafikanter.

Handicapvenlige cykelstier/

kryds - plads til 2-årige og 80- 

årige på trehjulede cykler. 

Større afstand ved chikaner.

Evt. gennemgå eksisterende 

chikaner.

Bedre forhold for de bløde 
trafikanter i Borre

20

#viinaturen
#oksbol2020
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At trække fortællingen om flygtnin-

gehistorien ned i Oksbøl by og skabe 

sammenhæng mellem by og muse-

um.

Oksbøl skal have maksimal benefit ud af 

det kommende flygtningemuseum, blandt 

andet ved følgende tiltag:

Flygtningestien

#viinaturen
#oksbol2020

21

• Visuel sammenhæng vha. formidlings-

elementer/installationer fra stationen i 

Oksbøl til museet

• Gøre opmærksom på flygtningehisto-

rien i byens miljø vha. formidlingsplan-

cher el.lign. i byrummet 

• Oprettelse af venneforening – styrke 

lokalt engagement og styrke ejerska-

bet til museet.

• Etablering af frivilliggruppe – styrke 

lokalt engagement og skabe liv på 

museet. 

• Der kan evt. tænkes visuelle elementer, 

der kan støbes i beton – fx kufferter. 

Kan evt. produceres i samarbejde med 

Oksbøl Betonvarefabrik/Dan-grit.
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Vi skal fortælle hinanden 

og omgivelserne, hvorfor 

man skal leve, arbejde og 

bo i Oksbøl  

Projektet indeholder en 

kampagne, hvor der løbende 

fortælles alle de gode histo-

rier om hvorfor man skal bo i 

Oksbøl. Der skal bygges videre 

med den allerede fremstillede 

video. 

Til kampagnen skal der tilknyt-

tes en velkomst katalog med 

informationer (også online, 

såsom hjemmeside, instagram 

og facebook) samt ikke mindst 

”velkomstgaver/tilbud” fra om-

rådets erhvervsdrivende m.fl.

Projektet skal også medvirke til 

at styrke netværket og samar-

bejdet imellem bidragsyderne 

(erhverv), så lokalvirksomheder 

får flere opgaver og gerne 

sammen. 

Man skal selvfølgelig leve og 
bo i Oksbøl

22

#viinaturen
#oksbol2020
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At lave reklamefinansieret wi-fi i 

Oksbøl til gavn for både borgere, 

turister, virksomheder med flere.

At oprette reklamefinansieret wi-fi i Oks-

bøl, hvor det er Oksbøls butikker, hånd-

værkere, attraktioner m.fl., der sammen 

finansierer wi-fi adgangen til gengæld for 

onlinereklamer.

En gratis netadgang vil være til stor gavn 

for især turister, der nemt skal kunne finde 

informationer om områdets attraktioner 

og muligheder.

 

Haderslev er den første by i Danmark, der 

har lavet denne form for gratis by-wi-fi, 

det er altså ikke umuligt!

Se mere her: 

http://ugeavisen.dk/artikel/80870:Hader-

slev--Gratis-Wifi-i-Haderslev-midtby

Gratis wi-fi i Oksbøl by

#viinaturen
#oksbol2020

23
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I samspil 
med naturen

Byens rum Fritid og 
læring

Den synlige 
forbindelse

Kommende projekter

Her kan du se bruttolisten over 

projekter, som der pt. ikke er knyttet 

ressourcer til. 

Projekterne kan komme i spil se-

nere, når der er skabt råderum til at 

prioritere flere projekter.   

Underjordiske løbegange/
huler/labyrint

»Lej dig ud i naturen« – nem 
adgang til at prøve outdoor 
aktiviteter

Leg i naturen som en 
computer, hvor spillet/
banerne bliver sværere

Musik under åben himmel

Skovmarathon

Redskabsmuseum

Oksbøl Legeland

Ældreservice (forblive i 
Oksbøl)

By-pedeller

Byen holdes rent

Blotlægge mejerigrøften

Shuttlebus

Fra skytte til kok

Jagtcenter Oksbøl

Fjernstyring af elbiler

Multistedet

Legestue

Kortlægning/etablering af 
gå/cykelstier i Oksbøl og 
naturen

Ensretning af Industrivej

Luk omfartsvejen

Byhjælp

Se Oksbøl fra oven

Infrastruktur i centrum
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Naturen er vores styrke og kilde til store oplevel-

ser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og 

del den med andre. Sammen fortæller vi verden 

om vores natur - #viinaturen

www.viinaturen.dk


