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Forord

Udviklingsplanen for Lydum er 
lavet i 2014/2015. 

Den er lavet i samarbejde med 
Varde Kommune og med delta-
gelse af engagerede og interes-
serede borgere. 

Udviklingsplanen er et dynamisk 
dokument, hvor der vil komme 
projekter til og andre vil forsvin-
de hen over den 5-årige periode, 
hvor vi arbejder med udviklings-
planen. 

Udviklingsplanen er en paraply, 
som vi ønsker skal samle kræf-
terne for at igangsætte projekter, 
som vi mener kan være med 
til at sikre en god udvikling for 
Lydum.  

Den skal derfor ses som en 
medspiller til de foreninger og 
individer, som gør en kæmpe 
indsats for at gøre det attraktivt 
at bo i byen.

De projekter, der er nævnt i pla-
nen, er idéer til, hvad vi gerne vil 
arbejde med fremover. I forhold 
til mange af projekterne skal det 
undersøges, om det er muligt at 
realisere dem ved at gå i dialog 
med relevante partere. 

2 Udviklingsplan – Lydum



Vision Lydum .........................................................................................4

Indsatsområder og projekter ............................................................5

Indsatsområder  ....................................................................................6

Kort ..........................................................................................................8

Attraktivt miljø ....................................................................................10

Bymiljø, fuglekasser og æbletræer .................................................. 11

Torv i Lydum  ........................................................................................ 12

Fællesspisning ...................................................................................... 13

Lydum Stadion ..................................................................................... 13

Naturoplevelser  .................................................................................16

Gangstier i Lydum  .............................................................................. 17

Gangstier med forbindelse til nabosogn  .......................................18

Autocamperpladser  ...........................................................................19

Tilgængelighed og sikkerhed  ........................................................ 20

Etablering af cykelsti Lydum- Nr. Nebel ............................................21

Trafiksikkerhed til og fra Lydum........................................................22

Kollektiv trafik .......................................................................................23

Organisering ........................................................................................25

Indholdsfortegnelse

3Udviklingsplan – Lydum



Vision Lydum

Lydum er et trygt sted, hvor indbyggerne 
kender og kerer sig om hinanden og tager 
ansvar for sognets miljø og natur.

Lydum - et trygt sted
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Indsatsområder 

Lydum - et trygt sted

Udviklingsplanen er opbygget 
med en vision (side 4) og de tre 
nedenstående temaer: 

Attraktivt miljø, Naturoplevelser 
og Tilgængelighed og sikkerhed. 

Til hvert af de tre temaer er der 
tilknyttet projekter som under-
støtter temaerne.  

I løbet af den 5-årigs periode, 
hvor udviklingsplanen løber, vil 
der komme flere projekter til og 
andre vil forsvinde alt efter mu-
ligheder, ressourcer og interesse. 

Naturoplevelser

Gangstier i Lydum

Gangstier med forbindelse til 
nabosogn

Autocamperpladser

Fremtidige projekter

Fremtidige projekter

Fremtidige projekter

Attraktivt
miljø

Bymiljø, fuglekasser og  
æbletræer

Torv i Lydum

Fællesspisning

Lydum Stadion

Fremtidige projekter

Fremtidige projekter

Tilgængelighed 
og

sikkerhed

Etablering af cykelsti  
Lydum- Nr. Nebel

Trafiksikkerhed til og fra Lydum

Kollektiv trafik

Fremtidige projekter

Fremtidige projekter

Fremtidige projekter
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Attraktivt miljø
Sognet gør meget godt for at 
byen og området fremstår pænt 
og attraktivt for både beboerne, 
men også for byens gæster. Det 
skal være en hyggelig oplevelse 
at køre gennem byen, så man får 
lyst til fortælle om byen til andre.  
Lydum har fokus på fællesska-
bet og her kender alle hinanden. 
Vi dyrker arrangementer og de 
nære relationer. Hverdagen gli-
der lettere, når vi står sammen. 

Naturoplevelser
Lydum Å bugter sig smukt igen-
nem sognets landskab. Land-
skabet gemmer på et uudnyttet 
naturpotentiale, som der skal 
åbnes op for, så flere får mu-
lighed for at benytte sig af den 
smukke natur i området – helt 
i tråd med Varde Kommunes 
vision ”Vi i Naturen”. 
Lydum byder allerede i dag på 
en række forskellige overnat-
ningsmuligheder. En styrke, der 
kan give mange mennesker mu-
lighed for at opleve området. 

Indsatsområder: 

Tilgængelighed og 
sikkerhed
Når byens børn cykler i skole 
og til fritidsaktiviteter, foræl-
drene kører på arbejde og ud 
for at handle og de ældre tager 
busssen, skal der være fokus på 
fremkommeligheden og især 
sikkerheden.  
Lokalområdets trafiksikkerhed 
skal øges. Cykelstier, hastig-
hedsbegrænsninger, chikaner 
med mere kan hjælpe alle med 
at komme sikkert frem.  Også 
tilgængeligheden er vigtig, så 
den kollektive trafik kører, når 
borgerne har behov for det.  
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Attraktivt miljø
Bymiljø, fuglekasser og æbletræer

Torv i Lydum

Fællesspisning (ikke et fysisk sted)

Lydum Stadion

Naturoplevelser
Gangstier i Lydum

Gangstier med forbindelse til nabosogn

Autocamperpladser (stedet ikke fundet endnu)

Tilgængelighed 
og sikkerhed

Etablering af cykelsti (Lydum - Nr. Nebel)

Trafiksikkerhed til og fra Lydum

Kollektiv trafik (ikke et fysisk sted)
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Hovedidé

Opsætte fuglekasser og 
plante æbletræer i byen 
for at skabe et unikt by-
miljø i Lydum.

Begrundelse

• Det vil give byen ”et 
særpræg” og godt miljø

• At få aktive og ressour-
cestærke beboere til 
sognet

• Bedre priser og handel 
med huse

Projektets elementer

Derfor skal vi:
• Plante træer i hoved-

gaden
• Opsætte fuglekasser 

forskellige steder.
• Plante æbletræer på 

den nordlige halvdel af 
grunden på Åvej 15 og 
måske langs den nye 
sti mellem Stadion og 
Lydum å.

• I dialog med husejerne.
• I dialog med Varde 

Kommune.

Bymiljø, fuglekasser og 
æbletræer

#viinaturen
#lydum2020

1
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Hovedidé

At købe Lydumvej 90, for 
at lave et lille torv med 
borde og bænke og op-
stille krukker med blom-
ster. Desuden laves en ny 
nedkørsel til stadion.

Begrundelse 
• At lave et ”samlings-

punkt” med ”infotavle” 
etc.

• Forskønne byen 
• Den nuværende ned-

kørsel til stadion ligger 
uhensigtsmæssigt

• Huset har stået tom 
længe og er i dårlig 
stand 

Projektets elementer 

Derfor skal vi:
• Varde Kommune køber 

huset og river huset 
ned

• Lydum Sogne og 
Idrætsforening lejer 
grunden af Varde Kom-
mune

• Lydum Sogne –og 
Idrætsforening etable-
rer nedkørsel og torv

• Der er etableret dialog 
med ejeren

• Søge nedrivningsstøtte 
hos Varde Kommune

• Søge støtte hos LAG 

Torv i Lydum

2

#viinaturen
#lydum2020
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fællesspisningen ikke 
følger en forpligtigelse 
til at tage en madtjans. 
I valg af menuen skal 
der skeles til, at det skal 
være overkommeligt og 
praktisk. Der må gerne 
være dagligdagskost. 
Maden skal være i 
orden, men samværet 
om spisningen er det 
vigtigste. Det må ikke 
blive dyrt.

Både for dem, der kom-
mer og dem, der laver 
maden skal det være en 
god og hyggelig ople-
velse. Der skal ikke være 
en minimumstilmelding 
for at gennemføre. I 
princippet kan det være 
lige hyggeligt

Fællesspisning

3

#viinaturen
#lydum2020

Hovedidé 

At genoptage traditionen 
med to årlige fællesspis-
ninger i Forsamlingshu-
set i et nyt koncept.

Begrundelse
• Fællesspisningen er 

vigtig for byen. Det er 
lejligheden til at mø-
des uforpligtigende og 
uformelt. Vi mødes, 
synger et par sange fra 
højskolesangbogen, 
spiser og hygger os. 
Aftenen slutter så tid-
ligt, at man både kan nå 
TV. Avisen og komme 
tidligt i seng. En meget 
vigtig del er også, at 
nytilflyttere altid in-
viteres gratis. En unik 
chance for at knytte 
kontakter og kigge 
landsbyfællerne an.

• Det har været svært at 
finde folk til forsam-
lingshusets bestyrelse, 
og det er derfor beslut-
tet, at Forsamlingshuset 
ikke fremover arrange-
rer julefest, fastelavn, 
banko m.m. Da disse 
muligheder for at mø-
des i byen er væk, er 
det vigtig, at der er en 
anden mulighed for at 
mødes.

Projektets elementer

Derfor skal vi: 
Nytænke og revitalisere 
fællesspisningen.

I stedet for, at der på af-
tenen vælges eller ud-
peges et nyt madhold, 
skal der forlods være en 
gruppe mennesker, som 
tager madtjansen på 
sig. Og der skal være en 
ankermand. Det vil sige, 
at der ved at deltage i 
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Lydum Stadion er et me-
get vigtigt sted for fritids-
aktiviteter og samlings-
punkt i Lydum. Mange 
besøger Stadion for at 
lege med børnene på le-
gepladsen, hoppepuden 
og multibanen. Ligeledes 
afholdes vores årlige Sct. 
Hansfest på Stadion. 

Den traditionelle for-
eningssport, som har 
været med til at skabe liv 
i byen i mange år, er i for-
andring. Da Lydum Stadi-
on ikke mere bliver brugt 
til sportslige aktiviteter, 
ligger der imidlertid et 
stort potentiale i at om-
danne boldbanerne og 
de grønne arealer, så de 
er tilpasset nye aktiviteter 
og oplevelser. 

Idéen at tilplante halvde-
len af Stadion med for-
skellige grupper af træ-
er og beplantning, f.eks. 
en frugtlund, labyrint og 
et vildnis. En del af det 
gamle stadion vil dermed 
kunne omdannes til et 
rekreativt område, med 
mulighed for gåture og 
stisystem, som er forbun-
det med Lydum Mølle og 
Lydum Havn. 

Der kunne etableres ak-
tiviteter omkring frugt-
lunden, såsom frugt-
dyrkning til moste, cider, 
marmelade etc. 

Af andre ideer til aktivi-
teter er et udkigstårn til 
iagttagelse af områdets 
landskab samt dyre- og 
fuglearter. Bålpladsen 
til skt. Hansaften vil få 
en dedikeret plads og 
alt efter byens enga-
gement kan der etab-
leres motionsredska-
ber, hockeybane og en 
fremtidigteaterplads i 
skoven. 
 
Tyske spejderorganisati-
oner har besøgt Lydum 
Stadion i 2016, og vil 
gerne komme igen i 
2018 med ca 70-80 
spejdere til dette dejli-
ge område hvor man fra 
Lydum Havn kan sejle 
i kajak til Bork Vikinge-
landsby, og Ringkøbing 
Fjord Derfor skal vi

• Tilplante ½-delen af Stadion i efteråret 2017 
med forskellig beplantning og i grupper.

• Anlægge Hockeybane.
• Opsætte motionsredskaber.
• Søge støtte hos Udviklingspuljen, samt søge 

LAG midler.
• Søge støtte hos andre fonde.

Lydum Stadion

#viinaturen
#lydum2020
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Hovedidé

At forbedre mulighe-
derne for, at borgere og 
besøgende til fods kan få 
glæde af både de bynære 
fællesarealer, plantager-
ne og de smukke land-
skaber i ådalen.

Begrundelse
• At skabe mulighed for 

at kunne færdes til fods 
adskilt fra hurtigkø-
rende trafik ved med 
gangstier at forbinde 
byens fællesarealer 
eller det eksisteren-
de vej- og stisystem i 
sognet.

• At fremme lysten til 
bevægelse

• At give borgerne bedre 
muligheder for oplevel-
se af sognets landskabs 
og kulturværdier og 
også på den måde til-
trække besøgende/turi-
ster/skoler/tilflyttere.

Projektets elementer
Følgende stiforløb priori-
teres højest:
1. Stiforbindelse mellem 

Lydum stadion og 
Lydum Mølle.

2. Trampesti-forbindel-
se mellem Hekken-
feltvej og grusvejen 

langs Lydum Plan-
tage

3. Trampesti-forbin-
delse fra grusvejen 
langs Lydum Planta-
ge til højene syd for 
plantagen.

På længere sigt er der 
ønsker om at skabe 
trampesti fra Lydum-
gård langs Lydum å til 
Hekkenfeldt
Derfor skal vi:
• I dialog med berørte 

lodsejere
• I dialog med Varde 

kommune – også 
som vejmyndighed.

• Forhøre os om mulig-
hederne for hjælp hos 
”Spor i landskabet”

• Udarbejde stiforløb og 
anslå udgifter/materi-
alebehov.

Gangstier i Lydum

#viinaturen
#lydum2020

4
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Hovedidé

At give lokale borge-
re og besøgende gode 
muligheder for til fods at 
opleve de smukke land-
skaber og kulturværdier 
i Lydum ådal fra Starbæk 
Mølle i øst til åens udløb i 
Ringkøbing fjord.

Begrundelse
• At fremme lysten til 

bevægelse og derved 
forbedre sundheden

•  At give borgerne og be-
søgende bedre mulig-
heder for oplevelse af 
Ådalens landskabs og 
kulturværdier og også 
på den måde også til-
trække besøgende/turi-
ster/skoler/tilflyttere.

• At forbedre tilgænge-
ligheden til naturen

Projektets elementer
Derfor skal vi:
• I dialog med Sogne-/

borgerforeninger i Bork 
og Lyne.

• I dialog med de berørte 
lodsejere

• I dialog med Varde 
og Ringkøbing-Skjern 
kommuner.

• Fastlægge stiforløb og 
anslå anlægsudgifter

Gangstier med forbindelse til 
nabosogn

5

#viinaturen
#lydum2020
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Hovedidé 

Etablere en flot men pri-
mitiv autocamperplads i 
Lydum.

Begrundelse
Vil give mere liv i Lydum, 
hvilket vil have positiv 
indvirkning på attraktio-
ner som fx Lydum Mølle 
m.fl. Desuden er der 
efterspørgsel på primitive 
autocamperpladser.

Projektets elementer 
Derfor skal vi:
• Undersøge/besøge 

lignende pladser
• Nabohøring
• Tilladelse fra lodsejer/

myndigheder
• Mulighed for påfyldning 

af vand
• Mulighed for tømning 

af spildevandstank
• Miljøstation
• Infotavler om aktiviteter 

i området
• Anlæg af pladsen
• Opsyn/vedligehold af 

pladsen
• Reklame for pladsen i 

diverse medier

Autocamperpladser

#viinaturen
#lydum2020

6
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Tilgængelighed 
og sikkerhed
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Hovedidé

At etablere en cykelsti på 
den smalle Kvongvej på 
strækningen Lydum - Nr. 
Nebel for at øge trafik-
sikkerhed for de mange, 
de cykler på strækningen 
Lydum-Nr. Nebel.

Begrundelse
• Der er ofte stor og tung 

trafik på strækningen
• Skabe trafiksikker 

cykelforbindelse for 
Lydums skolebørn 

• Skabe trafiksikker  
cykelforbindelse for alle 
Lydum-borgere i  
forbindelse med fritids-
aktiviteter. 

• Fremme borgernes 
sundhed ved at forbed-
re forholdene for  
cyklismen

• Fremme cykelturismen 
både til Lydum og det 
øvrige ”bagland”

• Fremme og lette det 
kommende samarbejde 
mellem Varde kommu-
nes skoler og Lydum 
Mølle. Projektets elementer

Derfor skal vi:

• Fastlægge Lydum sogns ønske om cykelstiens forløb. Skal den følge 
Kvongvej eller er der anden/bedre forløb?

• Fortsætte den påbegyndte dialog med lodsejere
• I dialog med Varde kommune
• I dialog med områdets skoler, turistorganisationer og nabosogne/-byer om 

behovet for bedre cykelruter.

Etablering af cykelsti  
Lydum-Nr. Nebel

#viinaturen
#lydum2020
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Tilgængelighed 
og sikkerhed
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Hovedidé

At få lavet hastighedsbe-
grænsning på 70 km/t på 
Kvongvej på strækningen 
fra t-krydset ved Åvej og 
til t-krydset ved Linde-
gårdsvej.

Begrundelse

Kvongvej er for borgerne 
i Lydum den mest be-
nyttede adgangsvej til og 
fra sognet. Kvongvej er 
hårdt belastet af meget 
tung trafik. Desuden er 
der mange turister, som 
vælger Kvongvejen, da 
bilernes navigations-
systemer har Kvongvej 
som rute.  Specielt er 
strækningen fra Åvej til 
Lindegårdsvej trafikfarlig 
på grund af mange sving 
og de mange vej- og 
indkørselsudmundinger 
til Kvongvej. 

Projektets elementer

Derfor skal vi:
• I dialog med politi 
• I dialog med Varde 

Kommune.
 

Trafiksikkerhed til og fra 
Lydum

8

#viinaturen
#lydum2020
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Hovedidé

Skabe bedre muligheder 
for kollektiv trafik til og 
fra Lydum.

Begrundelse

Der er ved flere lejlig-
heder fremført ønsker 
om bedre muligheder 
for at benytte kollek-
tive trafikløsninger til 
og fra Lydum, i særlig 
grad forbindelsen til Nr. 
Nebel. De få eksisteren-
de busture er indrettet 
specielt til skolebørn og 
kører kun på hverdag. 
Flextrafik-løsningen 
opfattes både som dyr, 
og desuden gælder den 
ikke udenfor tidsrummet 
07.00 til 20.00.  Lydums 
borgere er derfor i meget 
stor udstrækning henvist 
til egen transport – hvil-
ket i praksis betyder pri-
vatbil, da den trafikfarlige 
Kvongvej ikke indbyder til 
at anvende cykel.

Projektets elementer

Med en borgerundersøgelse skal vi søge klarlagt: 
1. Hvilke kollektive trafikmuligheder ønskes og på 

hvilke tidspunkter.
2. Hvor ofte og af hvor mange vil de foreslåede 

muligheder blive benyttet.
Såfremt borgerundersøgelsen viser et rimeligt 
behov for bestemte ruter/tidspunkter, vil Lydum 

Sogne- og Idrætsfor-
ening i samarbejde med 
Blaabjerg Udviklingsråd 
arbejde for en løsning.

Kollektiv trafik

#viinaturen
#lydum2020
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Organisering ved Lydum 
Sogne –og Idrætsforening

Her er vision – de er ret vilde med solen – kan vi beholde den gøre den pæn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområder 

Attraktivt bymiljø  Dejlige naturoplevelser Tryghed i tra�kken 
Bymiljø/fuglekasser/æbletræer Autocamper Trafiksikkerhed til og fra Lydum 
Lydumvej 90/Torv Bevægelser i naturen 

� Gangstier i Lydum 
� Gangstier med 

forbindelse til nabosogn 

Etablering af cykelsti Lydum-Nr. 
Nebel 

Byrum /By forskønnelse   
   
   
Organisering:  

 

Styregruppen for
udviklingsplanen

 

Attraktivt
miljø

 Naturoplevelser 
Tilgængelighed
og sikkerhed 

Markedsføring af 
Lydum Fundraising 

25Udviklingsplan – Lydum



Noter
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