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Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune

Opsamling fra interessentmøde 23.08.2021

Dette dokument indeholder resume af input og bemærkninger fra interessentmøde d. 23/08-21 om 

Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune. Bemærkninger og input er placeret under den 

relevante indsats. Nogle input er flyttet, da vurderingen er, at de i højere grad relaterer sig til en anden 

indsats. Deltagerne på interessentmødet fik mulighed for at eftersende bemærkninger og input. De 

bemærkninger, der er modtaget efter mødet, er også indarbejdet i opsamlingen. Indsatser, der ikke er 

kommet input til, er ikke noteret i dette dokument. 

Forslag til turismestrategien er d. 30/11-21 behandlet i byrådet og sendt i høring d. 17/12-21 med 

bemærkninger om styrket fokus på tiltrækning af arbejdskraft og udarbejdelse af delstrategi for 

indlandsturisme. Nærværende opsamling er ikke tilrettet pga. af bemærkningerne.  
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Bæredygtig turismeudvikling (tværgående tema)
– Balanceret udvikling der tager hensyn til klima, natur og lokalsamfund

Indsats: Understøtte bæredygtig gæsteadfærd på feriesteder via information, anbefalinger og nudging

Resume af bemærkninger: 

Der er en bemærkning med opbakning til indsatsen og forslag om, at gæsterne får information om 
bæredygtig adfærd, så snart de kører ind i kommunen. Der er forslag om øget fokus på digital formidling af 
den gæsteadfærd, vi ønsker. Det foreslås, at man synliggør CO2-aftrykket for den enkelte gæst.  

I dag har sommerhusbureauerne hver deres gæsteinformation. Der er forslag om, at man arbejder for en 
ensretning af informationsmaterialet. 

Der foreslås, at man kommunikerer til gæsterne om, at de har valgt en bæredygtig ferieform og at det er 
vigtigt for området, virksomheder og lokalbefolkning. Det vil bidrage til branding af området.  

Vurdering:

Det vurderes, at der er opbakning til indsatsen. Bemærkninger og input vil indgå i arbejdet med udformning 
af handlingsplaner og konkrete handlinger, når strategien skal implementeres.  

Indsats: Skabe bedre mulighed for, at gæster og borgere kan bidrage til strandrensning og 

affaldssortering 

Resume af bemærkninger: 
Der er bemærkninger med opbakning til indsatsen ligesom der gøres opmærksom på, at 
sommerhusgrundejerforeninger i mange år har arrangeret strandrensninger. Der er forslag om gode 
muligheder for affaldssortering, opstilling af affaldsopsamling i det offentlige rum fx i by og skov og 
opstilling af dropzones, hvor det marine affald kan droppes og blive afhentet. Det forslås, at man gør 
affaldsbeholdere spændende som fx i Hvide Sande og Randers, hvor beholder siger tak for mad. 

Det bemærkes, at man skal arbejde med nudging af brugere i naturområder, så de selv tager affald med. 

Der er forslag om at lave en fast månedlig event eller en festival, samt at man gør det tydeligt, hvor meget 
den frivillige indsats betyder fx ved at veje indsamlet affald.  

Vurdering:

Det vurderes, at der generelt er opbakning til indsatsen. Bemærkningerne vurderes at være bud på tiltag og 
aktiviteter, der konkretiserer og understøtter indsatsen. Bemærkninger og input vil indgå i arbejdet med 
udformning af handlingsplaner og konkrete handlinger, når strategien skal implementeres.  

Indsats: Arbejde med klimatilpasning i kystbyerne

Resume af bemærkning:

Det bemærkes, at der bør arbejdes med klimatilpasning, som borgere og forretningsdrivere kan se en 
fordel i.
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Det bemærkes, at man bør se på vedligehold af klitterne ved Vejers, ligesom man gjorde tidligere. Sand fra 
stranden flyver op i byen og skal køres væk igen, hvilket er skruen uden ende. ”Ålestrømmen” forandrer sig 
uhensigtsmæssigt ved nedkørsel til stranden i Vejers.

Vurdering:

Generelt gennemføres fysiske projekter og byfornyelse i dialog og samarbejde med kystbyens 
interessenter. Det forventes også at være praksis i forbindelse med klimatilpasningstiltag.

Ved konkrete problemstillinger med klitter og sandflugt, kan der anmodes om klitsyn hos rette myndighed. 

Indsats: Styrke muligheden for bæredygtig transport til og fra ferien og på feriestedet

Resume af bemærkninger: 

Flere bemærkninger vedrører tiltag, der kan fremme etablering af ladestandere til gæsters elbil. Der er 
forslag om forbedret mulighed for ladestandere, infrastruktur omkring ladestandere og etablering af 
ladestandere.

Det bemærkes, at man bør arbejde for udbredelse af elektroniske låse i feriehuse koblet med elektronisk 
aflæsning af el og vand. Det skåner kystbyerne for en stor mængde ekstra trafik forbundet med 
nøglehentning og aflæsning/betaling for strøm og vand. Erfaringen er, at gæsterne roser og anbefaler det 
på de sociale medier, fordi de slipper for den ekstra køretur og kan planlægge ankomst og afrejse, som det 
passer dem. 

Det bemærkes, at flextrafik kunne være en mulig løsning til turister, der ankommer uden bil og der 
efterspørges info om billetkøb til bus og tog. 

Flere bemærkninger vedrører offentlig transport til og fra kystbyerne og mellem feriestederne fx en 
pendlerbus mellem kysten og Varde by, en shuttlebus mellem byer og attraktioner, der er tilpasset 
arbejdstider. 

Vurdering:

Det vurderes, at en indsats, der understøtter udrulning af lademuligheder til turister er en central del af 
indsatsen. Pt. tillader lovgivningen ikke, at kommuner støtter indsatsen økonomisk, men der arbejdes med 
vidensindsamling, behovskortlægning og partnerskab, som kan understøtte indsatsen. 

Der vurderes, at elektronisk lås koblet med vand- og strømaflæsning i feriehuse vil bidrage til at begrænse 
trafikken i kystbyerne. Særligt på skiftedage, hvor nøgleafhentning giver ekstra trafik i byerne omkring 
udlejningsbureauerne. Emnet kan tages op på det årlige dialogmøde med feriehusudlejerne.

Det undersøges nærmere om Flextrafik er en mulig transportløsning for gæster, der ankommer uden bil fx 
via tog til Varde, Oksbøl eller Nr. Nebel. Der gøres en indsats for at synliggøre muligheder for kollektiv 
transport inkl. flextrafik overfor turister. 

Der vurderes, at yderligere offentlig transport til kystområderne er en udfordring pga. manglende 
passagergrundlag. Ringkøbing-Skjern Kommune har i sommersæsonen 2021 lavet forsøg med en shuttlebus 
rundt om Fjorden, hvor man kunne medtage cyklen. Ambitionen var en kommerciel busrute på sigt, der 
blev igangsat med offentligt tilskud. Den foreløbige vurdering er, at forsøget viste et manglende 
passagergrundlag i forhold til at gentage forsøget. Varde Kommune afventer den endelige evalueringen.

Indsats: Bedre guidning og gæstestyring i naturen fx ved hjælp af Code of Conduct
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Resume af bemærkninger: 

Flere bemærker, at det er en vigtig indsats. Det er vigtigt med god og tydelig info. Indsatsen kan give en 
fælles linje og ensartet kommunikation fra aktørerne bag fx på skiltning. Arbejdet med Code of Conduct 
koordineres mellem Varde Kommune og Naturstyrelsen. 

Vurdering:

Bemærkninger og input vil indgå i arbejdet med udformning af handlingsplaner og konkrete handlinger, når 
strategien skal implementeres.  

Indsats: Arbejde med gæstespredning og gæstedeling via bedre formidling af oplevelser i hele 
kommunen.

Resume af bemærkninger: 

Flere bemærkninger bakker op om indsatsen, mens én bemærker, at det er skadeligt for turismen i 
kystområdet. Indsatsen kan udbredes til at fokusere på hele Vestjylland og endda hele Vestkysten.

Det bemærkes, at gæsterne har et ansvar, men har brug for anbefalinger, som kan viderebringes af 
aktørerne. Indsatser kræver et samarbejde på tværs af interesser, som alle får noget ud af. Temaer kan 
være et redskab til ophold der kombinerer kyst og indland. 

Det bemærkes også, at mange turister kommer pga. stranden og kystbyen. Opfattelser af trængsel og 
overturisme er forskellige. Det nogen oplever som overfyldt, kan opfattes som halvtomt, hvis man kommer 
fra Berlin.

Der bemærkes, at man bør kigge på muligheden for elektronisk booking af overnatning/shelters fx langs 
Kyst til kyst stien. 

Vurdering:

Det vurderes, at synliggørelse og anbefalinger af oplevelsesmuligheder inde i landet, vil bidrage til at løfte 
opgaven og at tematisering kan være et vigtigt redskab. Oplevelser af trængsel afhænger af øjnene der ser, 
dog har Covid-19 i hvert fald for en periode, styrket trangen til oplevelser på egen hånd. 

Det er beslutte ikke at have sheltersbooking, fordi Kyst-til-kyst-stien er en vandresti, hvor vandre skal have 
mulighed for overnatning, når de ankommer til steder. Emnet taget op til drøftelse i fællesskab med de 
øvrige kommuner, som Kyst-til-Kyst-stien går i gennem.   

Indsats: Understøtte udvikling af aktiviteter, hvor gæsterne bidrager til et bæredygtigt feriested

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at man bør lave materiale som giver bevidsthed omkring varmeforbrug, el, affaldssortering, 
så man får lyst til at handle ansvarligt, også selvom man er på ferie. 

Vurdering:

Det vurderes, at gæsteinformation om bæredygtig adfærd er en central del af indsatsen.
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Indsats: Understøtte udrulning affaldssortering i sommerhusområder og understøtte bedre 
affaldshåndtering og -sortering ved øvrige overnatningssteder ved hjælp af videnindsamling og -deling  

Resume af bemærkninger: 

Flere bemærkninger understreger, at indsatsen er vigtig. 

Det bemærkes, at affaldssortering skal udbredes til sommerhusområder. De tyske gæster er vant til 
affaldssortering og efterspørger det. Det er vigtigt, at vi har én affaldshåndtering på landsplan, for ellers 
undlader gæsterne at sortere. Det foreslås også, at symboler til affaldssystemet skal følge tyske standarder 
(fx farver). Det forslås, at man kun får én affaldsspand ved sommerhuse pga. små veje og små skraldebiler, 
samt at tømningsdage ændres til mandag eller tirsdag. Det bemærkes, at gæsteinformation om 
affaldssortering er vigtig. 

Overnatningsaktører som camping og feriecenter vil gerne arbejde med affaldssortering, men efterspørger 
hjælp og rådgivning i forhold til løsning af praktiske og økonomiske udfordringer i den forbindelse. 

Vurdering:

Vedr. affaldssortering i sommerhusområder, godkendte Udvalget for Plan og Teknik i september en ny 
affaldsplan for Varde Kommune, hvori den fremtidige affaldssortering i sommerhusområder blev fastlagt. 
Løsningen i sommerhuse bliver 2 skraldespande med en todelt skraldespand til rest-/madaffald og en todelt 
skraldespand til plast, mad- og drikkekartoner/metal og glas. Tekstiler, papir og pap skal bringes til 
miljøstationer. Der udleveres en miljøkasse, som sommerhusejeren kan aflevere på genbrugspladsen. De 
nye affaldsordninger implementeres hurtigst muligt under hensyntagen til indgåede kontrakter og 
forventelig lang leveringstid på nye skraldebiler. Se mere om den nye affaldsordning her: 
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=c4503bfe-38a1-426f-9fca-
2995f3f3bce2&fritekst=affald&punktid=4c3ebc3e-6607-4d1a-af6f-a56a52c8deec

Det vurderes, at information og gæstevejledning er vigtige fokusområder i forholde til en vellykket 
implementering af den nye affaldsordning i sommerhusområder.   

Det vurderes, at der er behov for information og videndeling om affaldssortering hos overnatningsaktører, 
hvilket bør indgå i indsatsen. Indsatsen er ændret så den i højere grad favner begge perspektiver. 

Indsats: Arbejde for bæredygtig omstilling af overnatningsproduktet 

Resume af bemærkninger: 

Flere bemærkninger udtrykker opbakning til indsatsen og det bemærkes, at man gerne vil have hjælp og 
inspiration. 

Vurdering:

Bemærkninger understreger, at indsatsen er relevant og at igangsættelse bør prioriteres. 

Indsats: Arbejde for en bedre fordeling af ankomster, så den trafikale belastning og miljømæssige 
påvirkning mindskes og trafiksikkerheden styrkes

Resume af bemærkninger: 

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=c4503bfe-38a1-426f-9fca-2995f3f3bce2&fritekst=affald&punktid=4c3ebc3e-6607-4d1a-af6f-a56a52c8deec
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=c4503bfe-38a1-426f-9fca-2995f3f3bce2&fritekst=affald&punktid=4c3ebc3e-6607-4d1a-af6f-a56a52c8deec
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Det bemærkes, at indsatsen skal løftes i samarbejde med aktørerne. Det bemærkes fra aktører, at der 
arbejdes med indsatsen fx ved at tilbyde enkelt-overnatning. 

Det bemærkes, at det i praksis ikke er muligt at rykke ret meget ved ankomstdagen. Manglen på 
arbejdskraft betyder, at det ikke er muligt af få personale til rengøring ved skift på de andre dage. Fredag 
kan fungere og er muligt på ca. 1/6 af Feriekompagniets huse. Søndag er kun attraktiv for seniorer uden for 
højsæsonen, hvilket ikke flytter noget. Skift midt i ugen fungerer primært ift. kortferie. Det bemærkes, at 
digitale låse i alle sommerhuse kan mindske trafikken i kystbyerne, da det betyder, at gæsterne ikke skal ind 
til Blåvand, Vejers eller Henne for at hente nøgler.  

Det bemærkes, at man kan lave fælles ankomststeder. Det forslås, at der laves ankomstcenter ved krydset 
mellem Porsmosevej og Strandvejen ved Henne Strand samt ved Blåvand Minigolf i Blåvand.  

Vurdering:

Det vurderes, at indsatsen skal løftes i tæt samarbejde med aktørerne, hvilket derfor tilføjes i formulering 
af indsatsen. Det vurderes også, at udbredelse af elektroniske låse koblet med elektronisk aflæsning af el og 
vand kan være end del af løsningen, da det vil begrænse trafikken i kystbyerne i forbindelse med 
skiftedage. Samtidig vil det give gæsterne fleksibilitet i forhold til ankomst og afrejse, hvilket også kan 
aflaste indfaldsveje. Fælles ankomstcenter er kun en gangbar løsning, hvis der er tilslutning fra 
feriehusudlejerene, og det vurderes ikke at være tilfældet. 

Indsats: Forbedre mulighederne for rekreativ cykling ved udrulning af knudepunktssystemet

Resume af bemærkninger: 

Flere bemærker, at indsatsen er vigtig. En aktør bemærker, at de gerne vil være en del af indsatsen. Det 
bemærkes, at der er behov for bedre skiltning, flere cykelstier og for at reinvestere.  Der ønskes en cykelsti 
på Blåbjergvej. Der opfordres til, at der laves bedre stier inspireret af Ringkøbing-Skjern Kommune og bedre 
kort. Der opfordres til, at man arbejder med bedre forhold for cykelturister fx i form af stald og opbevaring 
af cykler. 

Vurdering:

Varde Kommune har sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune og Destination Vesterhavet søgt om at 
blive demonstrationsområdet i det nationale projekt ’Bedre vilkår for cykelturisme’. Projektet skal bidrage 
til at skabe en cykelvenlig infrastruktur via knudepunkter. Se mere om projektet her: 
https://www.kystognaturturisme.dk/cykelknudepunkter. Varde Kommune ønsker via projektarbejdet at 
løfte kvaliteten og formidlingen af cykelinfrastrukturen i Varde Kommune og derved at styrke grundlaget 
for gode cykeloplevelser til gæster og borgere.

Indsats: Understøtte lokale initiativer der bidrager til realisering at strategiens sigte

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at indsatsen er vigtig. Det bemærkes, at mange frivillige foreninger laver aktiviteter for 
turister, som måske er blevet glemt. Det bemærkes, at Varde Kommune muligvis ikke er interesseret i 
lokalsamfund og deres mening. 

https://www.kystognaturturisme.dk/cykelknudepunkter
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Der er forslag om, at Varde Kommune laver et møde mellem erhverv, sommerhusgrundejere og borgere for 
at finde fælles fodslag for udviklingen af Blåvand.  

Vurdering:

Det vurderes, at lokalsamfund og foreninger er vigtige bidragsydere, når det handler om at fastlægge 
retningen for den fremtidige turismeudvikling i Varde Kommune. De frivillige foreninger bidrager med 
aktiviteter og oplevelsesmuligheder til borgere og gæster. I forbindelse med udarbejdelse af strategien har 
Varde Kommune hørt og inddraget en bred gruppe af interessenter herunder udviklingsrådene, der 
repræsenterer lokalsamfundene og har kontakt til de lokale foreninger. 

I forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplan for Blåvand var erhvervsforeningen, borgerforeningen og 
grundejerforeninger i Blåvand involveret i arbejdet og repræsentanter for samme kreds var involveret i 
arbejdet med Trafik- og Masterplanen for Blåvand bymidte. Varde Kommune har med offentliggørelsen af 
rådgiverudbuddet igangsat realiseringen af Trafik- og Masterplanen, som skal styrke bymidtens 
opholdskvaliteter og mindske det trafikale pres i hovedgaden. Det vurderes, at de skitserede processer, 
planerne og åbningstrækket hviler på fælles prioriteringer for udviklingen af Blåvand. Blåvand Udvikling er 
Varde Kommunes samarbejdspartner i Blåvand og indgår i arbejdet med det trafikale og visuelle løft i 
bymidten. 

Indsats: Planlægge for lademuligheder til turister i elbiler og understøtte etablering

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes af flere, at indsatsen er vigtig og skal prioriteres. En erhvervsaktør oplyser, at man netop har 
etableret 3 stk., mens en anden påtænker at investere. Det forslås, at der laves en stor ladestation ved 
rundkørsel i Billum, som kan dække Blåvand og Vejers. 

Vurdering:

Det vurderes at være gode input til det videre arbejde med en plan for lademuligheder til turister i elbil. Pt. 
deltager Varde Kommune i en analyse af det fremtidige behov for lademulighed til turister. Resultatet 
benyttes til at kvalificere planlægningen samt i dialogen med ladeoperatører, turismeerhverv og 
elselskaber. 

Det er taget initiativ til etablering af et partnerskab mellem følgende parter: Destination Vesterhavet, Varde 
og Ringkøbing-Skjern kommuner, elselskaberne N1 og RAH og repræsentanter fra erhvervslivet i de større 
kystbyer i Destination Vesterhavet. Partnerskabets formål er at vejlede og understøtte udrulningen af 
ladeinfrastruktur i Destination Vesterhavet, at sikre videndeling partnere imellem for at opnå den fælles 
bedste løsning for ladeinfrastruktur, og at arbejde for samfinansiering fx via puljer og fonde af tilstrækkelig 
ladeinfrastruktur i de områder, hvor markedet ikke selv kan regulere den.

Indsats: Arbejde for udvikling af nationale måleparametre for bæredygtig turismeudvikling

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at det er en god idé. Der forslås en analyse af bæredygtighed/CO2-aftryk for kystferie ved 
vestkysten sammenlignet med andre ferieformer og mål. 
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Vurdering:

Det vurderes, at en analyse af kystferieturistens klimapåvirkning/CO2-aftryk er et relevant tiltag. Analysen 
kunne tage afsæt i en turist/familie fra Nordtyskland. Resultatet kan benyttes til gæsteinformation og 
markedsføring samt interessevaretagelse. 

Udvikling af stærke feriesteder
- attraktive byrum, trafikhåndtering og opholdskvaliteter

Indsats: Udarbejde strategisk-fysisk udviklingsplan for Henne Stand samt for Nymindegab og Bork i 
samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 

Resume af bemærkninger: 

Der er ønske om, at man starter med at beskrive Henne Strands DNA, som afsæt for arbejdet med en 
strategisk- fysisk udviklingsplan for kystbyen.

Vurdering:

Det er intentionen, at arbejdet med kortlægning og beskrivelse af feriestedernes DNA løses som en del af 
arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner.  

Indsats: Fortsætte arbejdet med beskrivelse af feriestedernes unikke DNA og stedbundne kvaliteter i 
samarbejde med lokale interessenter som grundlag for formidling og markedsføring. Indsatsen løftes i 
forbindelse med udviklingsplaner for feriestederne.

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at arbejdet med områdernes DNA ikke kan løses i regi af udviklingsplanerne, da områdernes 
DNA er langt mere nuanceret og følsom end planer for en bestemt udvikling. Arbejdet med områdernes 
DNA skal sikre, at områdernes særpræg bevares. Områdets DNA er vigtig både for sommerhusejerne og for 
turisterne og deres lyst til at komme igen. Fastholdelse af områdernes DNA er en langsigtet investering for 
sommerhusejerne (også kaldet investorerne) og for Varde Kommune, fordi det sikrer, at Varde Kommune 
har et differentieret tilbud til både sommerhusejere og turister. Det kortlagte DNA skal sikre, at 
områdernes særpræg fastholdes, samt at både turister og sommerhusejere kan finde det område, der 
passer bedst til dem. Det enkelte områdes DNA skal blandt andet indgå i markedsføringen, og det 
differentierede udbud bidrager til at fastholde stabile besøgstal over tid.

Der er ønske om, at lokale foreninger og sommerhusejere inddrages i hvad, der opfattes som DNA. I forhold 
til Blåvand er der et ønske om, at Varde Kommune inviterer til et tværgående møde, hvor både erhvervsliv 
og lokale mødes og sætter retning. 

Det bemærkes, at det enkelte steds identitet ikke nødvendigvis er udvikling, men også kan være fred og ro. 
Der bemærkes, at lokalplaner kan benyttes til at understøtte, at områdets DNA fastholdes.

Vurdering:

Varde Kommunes interesser er fokuseret omkring kystbyerne ’de stærke feriesteder’ og den fysiske, 
turismestrategiske udvikling i byerne. Som led i arbejdet med de strategiske-fysiske udviklingsplaner laves 
der en indledende afdækning og analyse af byernes stedbundne kvaliteter og de afledte 
udviklingspotentialer. Denne indledende afdækning vurderes at svare til det, der i bemærkningen omtales 
som byernes DNA. 
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På baggrund af bemærkningen vurderes det, at sommerhusgrundejerne ønsker kortlægning af de 
stedbundne kvaliteter og potentialer for de enkelte sommerhusområder. Varde Kommune arbejder med 
følgende redskaber i forhold til planlægning for et konkret område: udviklingsplaner/strategisk-fysiske 
udviklingsplaner, områdeplaner og lokalplaner. Det vurderes ikke at Varde Kommune interesser i 
kortlægning af de enkelte sommerhusområders står mål med de ressourcer det vil trække at løfte opgaven.  
Varde Kommune udarbejder et gør-det-selv-kit til de mindre landsbyer, der ønsker at lave en udviklingsplan 
til egen by. Tilsvarende laver vi gerne et gør-det-selv-kit, som grundejerforeningerne kan benytte til 
analysen og kortlægning af de stedbundne kvaliteter i eget sommerhusområde. 

Analysen af sommerhusområdets stedbundne kvaliteter kan fungere som grundejerforeningernes input til 
arbejdet med en ny lokalplan for området samt til arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner for 
de stærke feriesteder. Det vurderes også, at en beskrivelse af sommerhusområdets stedbundne kvaliteter 
kan fungere som input til den profilering og markedsføring Destination Vesterhavet laver at de forskellige 
ferieområder i Varde Kommune.

Indsats: Udvikle faciliteter og ferierammer som understøtter helårsturisme, kortferie og aktiviteter uden 
for højsæsonen 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at man bør arbejde med segmentering af turister efter sæsonerne.  

Det bemærkes, at kursus- og konferencefaciliteter fx til klimaarrangementer og teambuilding kan bidrage til 
udvidelse af sæsonerne. 

Det bemærkes, at man skal arbejde for, at der også er gode tilbud på feriestederne som f.eks. spisesteder. 
Udlejningsbureauerne behøver ikke nødvendigvis ligge i hovedgaderne. Uden tilbud bliver kystbyerne øde 
om aftenen og de bedre gæster (især kortferiegæster) vil ud at spise lokalt, så de kan drikke til maden og 
ikke køre hjem. Det er især et problem i Blåvand.  

Vurdering:

Bemærkninger og input vil indgå i arbejdet med udformning af handlingsplaner og konkrete handlinger, når 
strategien skal implementeres.  

Kulturturisme, spiseoplevelser og naturoplevelser

- i hele kommunen og med afsæt i de stedbundne kvaliteter

Indsats: Understøtte realisering af FLUGT – Danmarks Flygtningemuseum herunder de rekreative 
faciliteter og oplevelsesmuligheder i Aal Plantage 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at realisering af Danmarks Flygtningemuseum er en vigtig indsats. Det bemærkes også, at 
der i forbindelse med FLUGT bliver efterspørgsel efter café- og shoppemuligheder i Oksbøl. Dette 
potentiale bør udnyttes fra start, så det får en positiv indvirkning på udviklingen i Oksbøl bymidte. 

Vurdering:

Inputs vurderes til at være relevante. FLUGT skaber nye udviklingspotentialer og der kan forventes en øget 
efterspørgsel af spise- og shoppemuligheder. I områdeplanen for Oksbøl bymidte fremgår forskellige idéer 
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til indsatser i forhold til aktivering af Oksbøl bymidte. Her er bl.a. fokus på handelsstrøget, torveaktiviteter 
og mulighed for at udvikle butikker og caféer. Dette gennem ændring af vejarealer, parkeringsforhold mm. 

Udviklingsplan for Oksbøl har fokus på koblinger mellem FLUGT og Oksbøl fx via kunstrute med videre. 
Ligeledes er der stort fokus på flere butikker, caféer samt mere aktivitet fx i form af musik og 
kunstudstillinger.

Det vurderes, at den forventede efterspørgsel er medtænkt i både udviklingsplanen og områdeplanen for 
Oksbøl.

Ifølge Varde Kommunes budgetaftale 2022-2015 er der afsat 6 mio. kr. til udvikling af Oksbøl bymidte. Her 
fokuseres primært på en tryg og hensigtsmæssig trafikudvikling planlagt og udført i samråd med lokale 
interessenter. Varde Kommune kan dermed ikke sikre, at budgetaftalen kan afdække behovet om 
understøttelse af udvikling af café- og shoppesteder. 

Planlægning i Varde Kommune har taget højde for udvikling af butikker, caféer o.lign. i Oksbøl. Der er 
således uudnyttet potentiale og rig mulighed for udvikling i centerområdet. Dette skal ske på privat initiativ. 
Intentionen er at byforskønne Oksbøl bymidte, hvilket kan forventes at skabe grundlag for private 
investeringer og dermed understøtte udviklingen af caféer og butikker. 

Indsats: Understøtte realisering af nye kulturoplevelser som militærmuseum i Nymindegab og nyt 
formidlingscenter ved Hjedding Andelsmejeri  

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at man ved at understøtte Militærmuseum i Nymindegab og formidlingscenter ved 
Hjedding Andelsmejeri bidrager til at få turister rundt i hele kommunen. 

Vurdering:

Det vurderes, at den understøttende indsats ift. Vardemuseernes arbejde med de to besøgssteder vil 
bidrage til ambitionerne om at fremme indlandsturisme.    

Indsats: Forbedre ankomsten til Nationalpark Vadehavet i Varde Kommune med etablering af porte og 
velkomststeder

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at indsatsen er vigtig, samt at der skal gøres mere for at synliggøre Vadehavet også i forhold 
til Varde Å. Vadehavet er andet end Sort Sol og Vardes vadehav, skal være det andet Vadehav.

Vurdering:

Det er planen, at der etableres et velkomststed til Nationalpark Vadehavet ved åen i Varde By. Det 
vurderes, at indsatsen kan fungere som et afsæt for oplevelser og kommercielle produkter, der kobler 
Varde Å og Vadehavet.  

Indsats: Understøtte bedre formidling af naturen og verdensarven på Skallingen og på Langli 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at det er en vigtig indsats og om Skallingelaboratoriet kan indtænkes i indsatsen. 
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Vurdering:

I forbindelse med konkretisering af indsatsen kan det afdækkes, hvorvidt Skallingelaboratoriet kan indgå.

Indsats: Fremme indlandsturisme ved at understøtte udvikling og synliggørelse af kommercielle 
oplevelser i hele kommunen med særlig fokus på temaer, der kan drive efterspørgslen. 

Resume af bemærkninger: 

Der er bemærkninger med opbakning til indsatsen, bl.a. fordi det vil fastholde turisterne i kommunen i flere 
dage og dermed bidrage til kommunekassen. Det bemærkes, at der skal være fokus på ’reason to go’ og 
med pakketering, da små ting ikke kan løfte alene. Det bemærkes også, at der skal være fokus på 
temainddelte oplevelser, så flere lokationer kan indgå under det samme tema. Det forslås at man samler 
temarelaterede gruppe for at skabe overblik over tilbud indenfor tema som fx MTB-lokationer, 
fiskemuligheder, vandreture mv. 

Det bemærkes, at man bør skelne mellem byturisme som skal omhandle Varde, Ølgod og kunst og 
indlandsturisme som vedrører oplandsbyer, natur og vandreoplevelser.

Det bemærkes, at turistkontorerne bør fjerne alt materiale, der ikke vedrører aktiviteter i Varde Kommune, 
da andet materiale slører billedet af de gode tilbud, der er indenfor kommunegrænsen.

Vurdering:

Det vurderes, at pakketering og temaer som vandring, kunst og lokale fødevare er vigtige redskaber i 
arbejdet med indlandsturisme. Arbejdet med temaer tilføjes i formuleringen af indsatsen.

Vurderingen er, at det ikke er byerne eller naturen, der alene kan drive efterspørgslen. Der skal arbejdes 
med temaer som kunst og kulturoplevelser, shopping og naturoplevelser som vandring og lystfiskeri, når 
man skal lykkes med at trække gæsterne ind i landet. 

Der er truffet beslutning om, at Destination Vesterhavet er den sammenhængende geografi, der formidles 
til området gæster. Fremadrettet kan aktører og virksomheder, der er partnere hos Destination 
Vesterhavet få deres materialer med på turistkontoret. Det vil forventeligt gøre billedet af 
oplevelsesmuligheder mere klar.  

Indsats: Styrke formidlingen til turister om Holme Å og Varde by

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at der mangler fokus på Varde by, som rummer mange uudnyttede muligheder. Varde by er 
nævnt sammen med Holme Å og et ønske om formidling. Der ønskes en nærmere definition af formidling. 
Det forslås, at der laves en handlingsplan for turismen i Varde by, der understøttes af Varde Kommune og 
Destination Vesterhavet. Udviklingsrådet og Varde Handel er parter i arbejdet. Grundet presset på 
handelsbyer fra internethandel er det nødvendigt, at Varde transformeres fra en ’handelsby’ til en 
’handels- og turistby’. 

Vurdering:

I begge områder, er der lavet store offentlige investeringer, som skal resultere i kvalitetsforbedringer, 
bedre opholdskvaliteter og oplevelser. Der er nu behov for at følge investeringerne til dørs med formidling 
og synliggørelse, så borgere og især gæster får øjnene op for de nye oplevelsesmuligheder og fremadrettet 
bruger tid og ikke mindst penge i områderne. 
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Det vurderes, at med man fordel kan lave to separate indsatser for hhv. Holme Å og Varde by, da udbud, 
modenhed og virkemidler vurderes at være forskellige for de to lokationer. Formulering af indsats om 
Holme Å ændres til: Styrke formidlingen til turister om Holme Å og de nye rekreative 
oplevelsesmuligheder affødt at genopretningen

Der laves en ny indsats der kun omhandler Varde by: Understøtte udarbejdelse af en 
turismepotentialeplan for Varde by, der belyser byens turismepotentialer og oplevelseskvaliteter

Indsats: Styrke gæsteservice, storytelling og målrettet formidling (fysisk og digitalt) som grundlag for 
kvalitetsoplevelser året rundt

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at indsatsen handler om informationsindsamling og formidling af det vi har. Der er ikke 
behov for flere app’s. Det er vigtigt, at der fokuseres på få, samlende platforme. Ved at samle 
informationerne i en digital base er der et godt afsæt for trykte publikationer.  

Det bemærkes, at det fra et gæsteperspektiv vil være attraktivt med temaopdeling af de lokale muligheder 
som fx løb, fiskeri, fugle, ridning, rav osv. Der kan med fordel arbejdes med årstidernes herligheder og 
oplevelsesmuligheder, så man styrker helårsturismen.  

Vurdering:

Bemærkninger og input vil indgå i arbejdet med udformning af handlingsplaner og konkrete handlinger, når 
indsatsen skal igangsættes. Det vurderes, at fokus på temaer og årstidstilpasset kommunikation er særligt 
vigtige perspektiver, når indsatsen skal konkretiseres og derfor tilføjes helårsperspektivet i formulering af 
indsatsen.    

Indsats: Understøtte udviklingen af lokale fødevarer og spiseoplevelser

Resume af bemærkninger: 

Flere bemærkninger fremhæver, at indsatsen er vigtig. Der bør være fokus på lokale, 
klimavenlige/økologiske produkter samt information om, hvor man kan købe hvilke produkter. Der skal 
være fokus på samarbejdet og på promovering af lokale produkter. Farm to fork hos Kroghsminde er 
eksempel på autentiske økologiske spiseoplevelser.  

Restauranter af bedre kvalitet er en vigtig del af indsatsen. Der skal arbejdes med events fx flere mindre 
events af 2-4 timers varighed som torvedage eller spiseoplevelser, der tager udgangspunkt i naturen. 

Der er behov for et nyt fødevareprojekt og mere aktiv støtte i forbindelse med lancering af lokale 
produkter. 

Det bemærkes, at der er behov for flere kvalitetsprægede spiseoplevelser i kystbyerne. Det er særligt en 
udfordring i Blåvand. Konkret eksempel med en restaurant, hvor der var udsolgt fra april og resten af 
sommeren. Det forslås, at man benytter lokalplaner til at flytte udlejningsbureauer væk fra bymidte og ud 
til indfaldsvejene. Målet er at mindske trafik og få plads til andre sjove tilbud og spisesteder til gæsterne 
inde i byerne.

Vurdering:

Der vurderes, at bemærkningerne indeholder vigtige perspektiver og input til det videre arbejde med 
udformning af handlingsplaner og konkretisering af indsatsen med lokale fødevare og spiseoplevelser.  
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Det vurderes, at manglen på spisesteder i Blåvand (specielt i den dyrere ende) er en reel udfordring for 
gæstetilfredsheden og for området som helhed. Det gælder specielt, når man vil ønsker at udvikle 
kvaliteten af turismeproduktet, gæstetilfredsheden og forbruget. Arbejdet med realisering af Trafik- og 
Masterplanen for Blåvand skal bl.a. resultere i en ny lokalplan for bymidten. Via lokalplanen er der 
mulighed for at regulere anvendelsen eksempelvis så stueetagen i bygninger i hovedgaden kun må 
anvendes til handel med udvalgsvarer, detailhandel og restauration. Det vil være en meget restriktiv 
fremgangsmåde, som over tid vil ændre anvendelsen af bygningerne, så det ikke længere er muligt at drive 
kontor, feriehusudlejning eller ejendomsmægler. Det vurderes at være en meget restriktiv og radikal 
fremgangsmåde. Et muligt alternativ er, at man imødeser en markedsregulering, hvor elektroniske låse 
koblet med elektronisk aflæsning af vand- og elforbrug, gør det mindre attraktivt og nødvendigt for 
feriehusudlejerne at have kontorer i bymidten. 

 

Indsats: Understøtte udviklingen af kommercielle naturoplevelser

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at der er opbakning til indsatsen. Det foreslås, at der laves faste guidede ture med 
naturvejleder fx om svampe/spiselige planter, dyreliv og lokal vegetation. Det forslås også, at man arbejder 
med guidning/undervisning af guider. 

Det anbefales, at man varierer events og ikke koncentrerer indsatsen på få weekender. Der udtrykkes 
undring over, at Varde Kommune har trukket støtten til Varde Å dag, der viser åen som mulig 
ferieoplevelse. 

Det bemærkes, at lokale organisationer/foreninger kan fungere som guider til naturoplevelser fx “vi og 
fårene i naturen” arrangeret af Nymindegab Græsningslaug. Det bemærkes, at frivillige foreninger, der 
udbyder oplevelser, har vanskeligt ved at finansiere et partnerskab hos Destination Vesterhavet. Da 
partnerskab er en forudsætning for synlighed via destinationen, er det svært at nå ud til turister.  

Vurdering:

Det vurderes at være gode perspektiver vedr. kommercielle naturoplevelser og det efterfølgende arbejde 
med indsatsen. Særligt forslaget om instruktion til guider, som bidrag til at opnå gode guidede oplevelser. 
Allerede her i efteråret udbydes kurser til guider i regi af Naturpark Vesterhavet.  

Varde Kommune yder fortsat tilskud til afholdelse af Varde Å dag. Eventet blev blot aflyst i 2021 pga. 
corona-restriktioner. 

Det vurderes, at mange frivillige foreninger formår at betale prisen for et partnerskab hos Destination 
Vesterhavet, som muliggør profilering på hjemmeside, app og turistinformationer. Man kan betragte 
partnerskabet hos Destination Vesterhavet som en investering i flere brugere/besøgende, hvilket kan 
bidrage til at løfte foreningernes indtægtsgrundlag til glæde for medlemmerne. 

Indsats: Understøtte udviklingen af kunst som attraktion og skabe koblinger mellem kunst i Nymindegab, 
Skulptur Ølgod, Janus i Tistrup samt Frello og skulpturerne i Varde 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at indsatsen er vigtigt.

Det bemærkes, at kunsten ikke er synlig i Varde Kommunes/Destination Vesterhavets materiale. Der er 
kunst i Varde, Tistrup og Ølgod og man må kunne lykkes med at synliggøre det. 
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Skulptur Ølgod, en stor skulpturudstilling i Ølgod holdes for tiende gang i år og Dansk billedhuggersamfund 
kalder det deres flagskib. Det bemærkes, at man mangler støtte til Skulptur Ølgod, som ikke er synligt i 
Destination Vesterhavets materiale.

Vurdering:

Der er lavet en ny, trykt folder, som viser alle permanente skulpturer i Varde Kommune og der arbejdes 
med udvikling af en app, som guider gæsterne og formidler værkerne. Der skal arbejdes med koblingerne til 
Destination Vesterhavets digitale formidling. Det vurderes, at det er potentiale i koblingen mellem i 
Nymindegab, Skulptur Ølgod, Janus i Tistrup samt Frello og skulpturerne i Varde, som skal udnyttes 
yderligere. Perspektivet tilføjes i formulering af indsatsen. kunst

Øvrige bemærkninger: 

Det bemærkes, at det ville være fint med tilbud til de kvalitetsturister, man vil tiltrække. Tilbuddet kunne 
være foredrag og workshops om områdernes DNA og deres autenticitet rettet mod både danske og tyske 
turister.

Det bemærkes, at der mangler fysiske faciliteter til mange indsatser særligt i Blåvand og det forslås, at 
Blåvand Radio kunne benyttes som aktivt kultursted. 

Vurdering:

Det vurderes, at tilbud til kvalitetsturister er en god idé der ligger fint i forlængelse af strategiforslagets 
sigte og kan bidrage til at øge forbrug og gæstetilfredshed. Sådanne aktiviteter vil forventeligt skulle 
udvikles og drives af frivillige eller på kommercielle vilkår, da det ligger uden for kommunens opgavefelt.  

Det nævnte areal er privat ejet og ligger i byzone. De faciliteter og det formål, der beskrives i 
bemærkningen, ligger inden for det nuværende plangrundlag, men der vil skulle lave en ny lokalplan for 
området. Planerne vil skulle aftales og igangsætte med ejeren af arealet, da det pt. ikke noget Varde 
Kommune har fokus på. 

Kvalitetsudvikling af ferierammer

-  rekreative faciliteter, mobilitet og differentieret overnatningsprodukt

Indsats: Udvikling af vandreruter og rekreative friluftsluftsfaciliteter som MTB i tæt dialog med 
Naturstyrelsen

Resume af bemærkninger: 

Der udtrykkes opbakning til indsatsen og det bemærkes, at det er vigtigt i forhold til gæster året rundt. 
Vandreruter er et stort hit i Tyskland og kan med fordel udbredes her. Man kan starte med indlandssløjfer i 
forbindelse med Nationalcykelrute 1. Det bemærkes, at ruter og rekreative faciliteter også kan laves med 
private lodsejere og i aktie-ejede plantager.  

Det forslås, at der arbejdes med Danmarks bedste MTB-skov i Blåbjerg Plantage. Det er en typisk forårs- og 
efterårsaktivitet, der kan bidrage til sæsonforlængelse. Det bemærkes, at man med fordel kan arbejde med 
segmentering af turister i forhold til forskellige outdooraktiviteter. 

Vurdering:

Det vurderes, at bemærkningerne indeholder vigtige perspektiver og input til det videre arbejde med 
udformning af handlingsplaner og konkretisering af arbejdet med ruter og rekreative faciliter. 
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Naturstyrelsen, Destination Vesterhavet og Varde Kommune arbejde pt. på at certificere en vandrerute, der 
forbinder Blocksgård i Kærgård Plantage og Børsmose Strand.  

Indsats: Udbrede vejvisning og formidling via udbredelse af Vestkyst-Wayfinding-systemet i Varde 
Kommune – både fysisk og digitalt

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at indsatsen er vigtig. Det bemærkes, at et temaopdelt ”oversigtskatalog” til turister kan 
give gæsterne et overblik over de tilbud og temaer, de har interesse for samt hvor man finder dem.  

Vurdering:

Der skal arbejdes med udrulning af det fysiske Vestkyst-Wayfinding-system i forbindelse med by-
forskønnelse i Blåvand og i Vejers ligesom, at de fysiske wayfinding-elementer forventes at indgå i arbejdet 
med toiletbygning og p-plads ved Blåvandshuk Fyr. 

Destination Vesterhavet arbejder sammen med de øvrige vestkystdestinationer og Dansk Kyst- og 
Naturturisme med udrulning af en app kaldet Vestkyst, der understøtter den digitale rutevejledning og 
formidling på Vestkysten. 

Vestkyst-appen er designet, så den tilpasser sig gæsternes præferencer for fx outdoor og giver personlige 
anbefalinger til aktiviteter og oplevelser. 

Indsats: Arbejde for en mere differentieret overnatningskapacitet afstemt med nye 
efterspørgselsmønstre som kortferier, par-ferier, grupperejser, naturnær overnatning mv. 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at indsatsen er vigtig. Det bemærkes, at der tegner sig et billede af ferieform, hvor det er 
det enkle i gode rammer, der skaber ferieoplevelsen fx i form af naturnær overnatning med et snært af 
luksus, hvor det bæredygtige/økologiske er tænkt ind. Det bemærkes, at attraktive konference- og 
kursustilbud samt attraktive teambuilding-tilbud med naturen som grundlag også kan indtænkes i 
indsatsen. Det bemærkes, at fleksible ferieformer er vigtige og at der med fordel kan etableres flere 
shelters/primitive overnatningspladser. 

Det bemærkes, at der er potentiale i at promovere kursus- og konferencefaciliteter. Det kan medføre 
efterfølgende turisme. Da faciliteterne ofte er fleksible, kan de bruges til både ferie og 
kursus/firmaarrangementer. 

Vurdering:

Det vurderes, at bemærkningerne indeholder vigtige perspektiver og input til det videre arbejde med 
udformning af handlingsplaner og konkretisering af arbejdet med indsatsen. 

Det vurderes, at der ligger et potentiale i at synliggøre faciliteter og overnatningssteder egnet til 
erhvervsturisme. Undersøgelser viser, at erhvervsturister ofte vender tilbage med familien.  

Indsats: Bedre toiletforhold der modsvarer gæsternes forventning til kvalitet og ambitionen om 
helårsturisme 

Resume af bemærkninger: 
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Flere bemærkninger understreger, at indsatsen er vigtig og bør sættes i gang med det samme. Det 
bemærkes, at hvis indsatsen afventer strategiens vedtagelse og næste års budget, når alt for mange gæster 
at få en dårlig (toilet-)oplevelse i mellemtiden. Det bemærkes, at enkelte områder er glemt fx Grærup.  

Vurdering:

Det noteres, at indsatsen er vigtig for aktører og interessenter. Udvalget for Plan og Teknik har vedtaget en 
’Investerings- og handlingsplan 2021-2025’ for de offentlige toiletter i Varde Kommune. Med planen vil 
Varde Kommune holde fokus på forbedring af brugernes oplevelse af de offentlige toiletter. Samtidig er der 
udarbejdet en åbnings- og serviceplan for årene 2021-2025, der fastlægger åbningstider og 
rengøringsfrekvensen på de forskellige lokaliteter. Arbejdet med kvalitetsudvikling af Varde Kommunes 
offentlige toiletter er igangsat og pågår. 

Indsats: Arbejde for bedre adgangsforhold og tilgængelighed for alle i udvalgte naturområder fx til 
stranden og i naturen 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at bedre adgang ville være godt, men det bør afklares, hvad der ligger i bedre. Det 
bemærkes, at gangbesværede skal have mulighed for at komme på stranden i Nymindegab. Det forslås 
også, at man giver mulighed for kørsel på stranden i Nymindegab eller Houstrup.  

Vurdering:

Det noteres, at der ønskes bedre adgang til stranden i Nymindegab. Intentionen er på udvalgte steder at 
skabe bedre adgangsforhold for alle, både gæster og borgere med fysiske udfordringer, samt at styrke 
formidlingen af disse steder. Ældre skal også have mulighed for at have et aktivt udeliv med 
naturoplevelser, selvom den fysiske formåen måske svigter med årene. Derfor er det vigtigt, at Varde 
Kommune, både i planlægning ved nye fysiske indsatser og i formidlingen, har fokus på bedre 
adgangsforhold og tilgængelighed. Konkrete handlinger fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af 
handlingsplaner. 

Indsats: Understøtte arbejdskraftens mobilitet ift. kystbyer og arbejdspladser

Resume af bemærkninger: 

Der bemærkes, at muligheden for at komme til og fra kystbyerne for arbejdsstyrken fra de 15-25-årige skal 
forbedres nu. Indsatsen kan understøttes af samarbejde mellem butikker, så de unge fra indlandet kan 
transporteres til og fra kystbyer via ”fælles transport”, der er tilpasset arbejdstiderne. 

En mulig løsning er samlet kørsel fra Esbjerg og Varde på 2 ”ruter” finansieret af kommunale og private 
midler og med online til/fra melding. Det bemærkes, at der er behov for bedre kollektiv trafik, så erhvervet 
kan tiltrække den arbejdskraft, der er nødvendig for at kunne servicere gæsterne.  

Vurdering:

Der vurderes, at yderligere offentlig transport til kystområderne er en udfordring pga. manglende 
passagergrundlag. Ringkøbing-Skjern Kommune har i sommersæsonen 2021 lavet forsøg med en shuttlebus 
rundt om Fjorden, hvor man kunne medtage cyklen. Ambitionen var en kommerciel busrute på sigt, der 
blev igangsat med offentligt tilskud. Den foreløbige vurdering er, at der er manglende passagergrundlag i 
forhold til at gentage forsøget. Varde Kommune afventer den endelige evalueringen.
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Det vurderes, at en anden mulig løsning kunne være indkøb og implementering af en samkørsels-app, hvor 
mulige ruter, stoppesteder og priser fastlægges og synliggøres. Der skal laves en nærmere vurdering af 
løsningen herunder opbakning hos de erhvervsdrivende i kystbyerne.  

Indsats: Understøtte udviklingen af unikke overnatningsformer der bidrager til branding af området 

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at aktørerne har brug for hjælp til søgning af tilladelser i forbindelse med nye 
overnatningsenheder. 

Vurdering:

I kystområderne i Varde Kommune er der en række begrænsninger i forhold til udvidelse af arealer og 
udbygge og man kan som udgangspunkt ikke kan udvide indenfor den gældende naturbeskyttelseslov. 
Tilladelser og planlægning er en væsentlig opgave i forbindelse med etablering af ny overnatningskapacitet. 
Varde Kommune arbejder for en kompetent, professionel og effektiv planlægning og sagsbehandling også 
når der drejer sig om nye overnatningstilbud. Det vil dog være nødvendigt og hensigtsmæssigt at tilkøbe 
professionel hjælp og rådgivning i forbindelse med konkrete planer om udvidelse.  

Samarbejde, viden og interessevaretagelse

- værdiskabende destinationssamarbejde og den fælles vestkystambition

Indsats: Bidrage til kortlægning af turismepotentialer inde i landet i tæt samarbejde med virksomheder 

og ildsjæle 

Resume: 

Det bemærkes, at der skal etableres en selvstændig destination for indlandsturisme og udpegning af 
turistchef for indlandsturisme med eget sekretariat og egen organisation. Den nye organisering skal 
samarbejde med indlandsturismegruppen (repræsentanter fra udviklingsrådene Helle Øst og Vest, Ølgod, 
Skovlund-Ansager og HHST) om realisering af deres plan for udvikling af indlandsturisme. Planen dækker 
over identifikation af samarbejdspartnere, seværdigheder, overnatnings- og spisesteder. Udarbejdelse af 
markedsanalyse, hjælp til produktudvikling, værdikædesamarbejder, markedsføring og salg. Organiseringen 
skal være funderet i lokalt ejerskab og ikke styres udefra.

Vurdering:

Ifølge lov om erhvervsfremme fra 2018 er det kun destinationsselskaber dannet af to eller flere kommuner, 
som kan søge støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Retten til støtte bortfalder, hvis 
kommunerne vælger at støtte driften af andre turismeorganisationer eller foreninger, der arbejder med 
udvikling af turisme. Hensigten med loven er at styrke og professionalisere den danske 
turismefremmeindsats, så de offentlige midler fokuseres, der hvor turisme har størst volumen og 
potentiale. I destinationsdannelsesprocessen valgte Varde Kommune at gå sammen med Ringkøbing-Skjern 
Kommune, fordi man her så de største ligheder i produkt, potentialer og udfordringer. Hvis Varde 
Kommune bidrager økonomisk til driften af endnu en turismeforening eller -destination bortfalder 
muligheder for at søge midler fra erhvervsfremmebestyrelsen til turismeudvikling i vores område. På den 
baggrund vurderes forslaget at være skadeligt for den samlede turismeudvikling i Varde Kommune.  
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Indsats: Understøtte tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til turismeerhvervet

Resume af bemærkninger: 

Det foreslås, at man søger målrettet efter medarbejdere i Tyskland og Polen. På sigt er der mulighed for at 
de udenlandske medarbejdere bosætter sig i området. Det bemærkes, at man skal synliggøre udbuddet af 
job.  

Vurdering:

Det vurderes, at bemærkningerne indeholder vigtige perspektiver og input til det videre arbejde med 
tiltrækning af arbejdskraft til turismeerhvervet. 

En måde at søge målrettet efter medarbejdere og synliggøre udbuddet er, at slå ledige jobstillinger op på 
EU-portalen (ec.europa.eu). Der er uudnyttet potentiale, og Danmark er blandt de lande med færrest 
jobannoncer her. Denne mulighed afdækkes nærmer i samarbejde med Jobcenter Varde.

Indsats: Styrke vestkystturismens stemme på den nationale dagsorden

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at politikere skal dedikeres til varetagelse af lokale interesser i nationalt perspektiv. 

Vurdering:

Bemærkningen er taget til efterretning. 

Indsats: Indhente og udbrede viden om bæredygtig turismeudvikling og -trends internt i kommune og 
bredt sendt

Resume af bemærkninger:

Det bemærkes, at indsatsen er relevant og man gerne vil have hjælp til mere bæredygtig virksomhedsdrift 
og udvikling. Der er brug for støtte til at få implementeret de grønne løsninger og derved gøre processerne 
kortere. 

Det bemærkes, at man bør arbejde på politisk plan og at Varde Kommune kan sætte en meget ambitiøs 
målsætning for hele området samt at der er mulighed for ansøge om EU-projektmidler til indsatsen. Det 
forslås, at der laves en konkurrence om hvilket område, der er længst fremme. Kommunen kan stå for at 
indsamle tal og måle på effekten. 

Det forslås, at der planlægges for solcellestrøm til sommerhusområder med designerede placeringer m.v. 

Vurdering:

Det vurderes, at bemærkningerne indeholder vigtige perspektiver og input der skal arbejdes videre med når 
Varde Kommune skal understøtte bæredygtig turismeudvikling og grøn omstilling i turismeerhvervet.  

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021 blev, der lavet et planudpegninger for opstilling af 
større solcelleanlæg på landjorden. En planudpegning er en store geografisk ”positiv udpegning” af 
områder, hvor der efterfølgende kan foretages en konkret planlægning i form af udlæg af rammeområde 
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og lokalplanlægning på baggrund af en konkret ansøgning. En planudpegning er således en foreløbig 
hensigtserklæring om, at området sandsynligvis kan benyttes til - i dette tilfælde - solcelleanlæg.

I forbindelse med planlægning af det åbne land sker der altid en afvejning af forskellige interesse. I 
forbindelse med behandlingen af Forslag til Kommuneplan 2021 har byrådet tilkendegivet, at de ønsker at 
give mulighed for, at større solcelleanlæg på landjorden kan opføres der, hvor disse har den mindst mulige 
indgribende effekt på både naturen, kulturlandskabelige værdier og borgernes livskvalitet. Efterfølgende 
blev tilkendegivelsen yderligere præciseret, da det blev politisk besluttet, at der skulle indarbejdes en 
bræmme på 2 km til byzoner og rekreative arealer, herunder også sommerhusområder. 

Den politiske beslutning betyder, at hensynet til naturen, kulturlandskabelige værdier og borgernes 
livskvalitet i denne sammenhæng vejer tungere end muligheden for at planlægge for større solcelleanlæg i 
umiddelbar nærhed til sommerhusområder. Der vurderes samtidig, at etableringen af store tekniske anlæg 
som solcelleanlæg i umiddelbar nærhed til sommerhusområdet ville gå ud over den rekreative værdi af 
sommerhusene.  

Indsats: Tæt dialog og koordinering med Naturstyrelsen og Forsvaret og udvikling af den rekreative 
infrastruktur

Resume af bemærkninger: 

Det bemærkes, at man bør styrke indsatsen om planlægning af naturområder. Varde Kommune har store 
unikke naturområder som Naturpark og Nationalpark, men kan blive meget bedre til at fortælle om det og 
vise gæsterne oplevelserne og hvor man må færdes. Strategisk-fysisk planlægning af naturområder kan 
være et muligt værktøj til at prioritere ”turisme hotspots” med faciliteter og få udpeget områder, hvor 
naturen er sårbar og skal forblive uberørt.  

Det bemærkes, at der mangler indsatser om håndtering af det stigende turisme-tryk på naturen. Indsatsen 
skal handle om gæstestyring samt hvordan turismeaktørerne kan bidrage til at gæsterne kommer godt ud i 
naturen og passer på den. 

Vurdering:

Det vurderes, at fokus på gæstestyring og hensynsfuld brug af naturområder er en vigtig indsats. I 
forbindelse med konkretisering af indsatsen vurderes det, om en strategisk-fysisk Udviklingsplan for 
Naturpark Vesterhavet at et brugbart redskab. 

Yderligere fokus på gæstehåndtering i naturen vurderes at være en nødvendig og relevant indsats, som skal 
løftes i samarbejde med lodsejere, naturinteresser og turismeaktører. Der laves en indsats som omhandler 
håndtering af stigende pres på naturen. Indsatsen kan evt. løftes via en strategisk-fysisk plan for Naturpark 
Vesterhavet, som kan bidrage til en balanceret planlægning, der tager hensyn til naturen og friholder 
sårbare områder og samtidig skaber plads til outdoorgæster og borgere. 

Ny indsats: Håndtering af stigende gæstepres på naturen fx ved hjælp af en strategisk-fysisk udviklingsplan 
for Naturpark Vesterhavet.  

Øvrige bemærkninger og forslag til indsatser

Borgere som ambassadører:
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Resume: 

Der bemærkes, at der også skal være fokus på de fastboende og ikke mindst deres børn. De skal have 
ejerskab til projektet og gerne blive gode ambassadører.

Vurdering:

Medejerskab borgere – voksne som børn - er vigtig pointe. som skal tænkes ind i arbejdet med 
implementering af strategien.  

Alternativ struktur for strategien

Resume:

Det bemærkes, om strategiens indsatsområder med fordel kan sættes ind i en kontekst med temaerne: 
Vestkysten/strand og strandbyer, Naturoplevelser, Seværdigheder, Indlandsturisme og Varde by og 
købstad. 

Vurdering: 

Det vurderes, at de valgte indsatsområder favner de nævnte temaer og giver mulighed for sammenhænge 
på tværs af kyst og indland, og at man derved opnår de største synergier.

Begrænsning af flexboliger i kystbyer

Resume:

I forslag til Kommuneplan 2021 gives der mulighed for, at helårsboliger i kystnærhedszonen kan omdannes 
til flexboliger. Der er ønske om, at denne mulighed fjernes. Det bemærkes, at flexboliger i kystbyerne ikke 
harmonerer med en strategi for bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme, hvor målet er at tiltrække flere 
højtforbrugende turister. Flexboliger vil åbne op for tætliggende store huse, særligt i kystbyerne, hvor 
bebyggelsesprocenten er 50 procent. Den såkaldte ’skolegrund’ er et eksempel herpå med meget tæt 
utilpasset byggeri, der ikke er præget af kvalitet. I Blåvand bygges der store huse, der i udseende og 
indretning er sommerhuse, men beliggenheden i byzonen muliggør, at de kan bygges langt større end det 
er muligt på sommerhusgrund på meget små grunde. Via en flexbolig-tilladelse bliver det muligt at leje 
husene ud efter sommerhusloven. Det vurderes, at muligheden for flexbolig-tilladelse bidrager til en 
uhensigtsmæssig udvikling i kystbyerne og ikke til et langtidsholdbart produkt, der er præget af kvalitet. 
Frygten er, at kystbyernes bykerne bliver en planløs blanding af butikker og tætliggende kæmpehuse og at 
stedernes DNA forsvinder.

Vurdering:

Det vurderes, at flexbolig-ordningen generelt er en god mulighed for, ligesom lejeboliger, at give potentielle 
nye ejere/tilflyttere en mulighed for at se området an, hvilket potentielt set kan medvirke til at øge 
bosætningen. Varde Kommune har derfor vurderet, at det er i bytyperne lokalbyer og kystbyer, samt på 
landet er muligt at få en flexboligtilladelse. Blåvand og de øvrige kystbyer er byer med blandet indhold af 
både helårshuse og sommerhuse, hvor der set over en længere periode, har været faldende indbyggertal. 
Derfor anses flexbolig-ordningen for at have relevans for byerne mhp. fremtidig bosætning, samtidig med 
at bygningsmassen anvendes og fornys. 

Flexboligerne er på samme måde som sommerhusene og anden bebyggelse underlagt den/de eksisterende 
lokalplan(er), således at bebyggelsens placering/udformning/størrelse skal ligge inden for rammerne af de 
gældende lokalplan(er), samt eventuel bestemmelse om bopælspligt. Udformning af de forskellige 
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ejendomme vil derfor skulle ske inden for rammerne af den gældende planlægning og det udtryk for byen 
som disse fastlægger. Eksempelvis er bebyggelsesprocenten på Skolegrunden fastsat til 30% for åben-lav 
bebyggelse og 40% for tæt lav. 

En flexbolig kan udlejes på samme vilkår som et almindeligt sommerhus. Det betyder, at som udgangspunkt 
betragtes enkeltpersoners udlejning af 1-2 sommerhuse ikke som erhvervsmæssig, hvis udlejningen har 
karakter af et supplement til eget brug, hvor ejeren selv bruger hvert af sommerhusene i mindst 2 uger 
årligt. Udlejningen af sommerhusene må ikke overstige 41 uger, da udlejningen så antager en professionel 
karakter. Varde Kommune gør opmærksom på, at det for mange ejeres også er muligt at bruge 
sommerhuset som helårsboliger. Varde Kommune er derfor ikke bekymret for, at kystbyerne mister status 
som et samfund med helårsbeboelse. 

Gæsteundersøgelse vedr. omfartsvej ved Nr. Nebel

Resume:

Turismen er vigtig for Varde Kommune og ikke mindst for byen Nr. Nebel. Det vurderes, at 
udviklingsmuligheden i den sydvestlige del af kommunen er udtømte, mens der fortsat er muligheder i 
Lønne Sogn samt i og omkring Nr. Nebel. Byens handelsgade servicerer både borgere, turister og 
besøgende fra den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Byens hovedgade Bredgade er præget af 
store mængder trafik med bl.a. lastbiler og landbrugsmaskiner. De store køretøjer og den megen trafik 
gennem byen medfører larm, samt utryg færdsel og ophold i forbindelse med hovedgaden. Der mangler 
fortovscaféer, spisesteder eller rum til ophold for de besøgende. Tilbage i 1970 blev behovet for en 
omfartsvej italesat af daværende formand for handelsstandsforeningen. Butikker i byen har i mange år 
være modstandere af den løsning med henvisning til Oksbøl. Det foreslås, at der gennemføres en 
undersøgelse blandt de besøgende i Nr. Nebel by. Udover at afdække deres forhold til trafik og færdsel i Nr. 
Nebel, skal analysen kortlægge de besøgendes adfærd og præferencer i forbindelse med deres ferie i 
området. Forslagsstiller bidrager gerne til arbejdet både som interviewer og som medlem af 
redaktionsgruppen.

Vurdering:

Det vurderes, at interview med nuværende gæster ikke er det rette redskab til afklaring af behovet for en 
omfartsvej. En interviewundersøgelse vil kunne afklare nuværende gæsters præferencer ift. trafik og 
færdsel i hovedgaden, men vil være en upålidelig kilde til at forudsige deres adfærd, hvis der anlægges en 
omfartsvej, som fører trafikken uden om bymidten. En gæsteundersøgelse vil kunne fungere som et 
element i en nærmere afdækning, hvor erfaringer hos de erhvervsdrivende butikker, præferencer hos 
borgerne og erfaringer fra lignende områder/byer også vægter i en samlet afdækning. 

For nærværende arbejdes der i Nørre Nebel, fra en lokal styregruppe samt repræsentanter fra Varde 
Kommune, med en ny indretning af Bredgade. Hensigterne med ændringerne i Bredgade er at øge 
attraktiviteten i bymidten samt at højne trafiksikkerheden. Der er udarbejdet to projektforslag, hvor det 
ene er med gennemgående cykelsti i Bredgade-Vesterhavsvej, hvor samtlige parkeringspladser i Bredgade-
Vesterhavsvej inddrages. Det andet er med cykelsti ind til den ændrede belægning i bymidten og bevaring 
af fire parkeringspladser ved den ændrede belægning i Bredgade. Derudover undersøges muligheden for 
nedsat hastighed på området med ændret belægning. Ingen interessenter med tilknytning til bymidten har 
i arbejdet med Bredgade-Vesterhavsvej peget på en omfartsvej. Byrådet har afsat ca. 4 mio. kr. til 
projektet.
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Struktur på arbejdet med implementering 

Resume: 

Det bemærkes, at arbejdet med strategiens indsatser skal organiseres med tovholdere og økonomi, samt at 
der skal opstilles klare og operationelle mål.

Vurdering:

Det vurderes at være vigtige input, som vil præge arbejdet med implementering af strategiens indsatser.

Fokus på kvalitetsudvikling

Resume:

Det bemærkes, at der generelt skal arbejdes med højere kvalitet og bedre tilbud. Detail havde et stort salg i 
sommer pga. danske turister/gæster.

Vurdering: 

Det vurderes, at fokus på kvalitet er afgørende for turismeudviklingen i Varde Kommune, hvilket også 
vurderes at præge strategiens pejlemærker og indsatser. 


