
  

UDVIK-
LINGS-
PLAN
Fåborg 2021

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

- Smørhullet i midten



Forord
Udviklingsplanen for Fåborg  er 
lavet i 2015/2016. Den er lavet i 
samarbejde med  mange engage-
rede og interesserede borgere fra 
byen og Varde Kommune  

På 2 møder er der blevet idéudvik-
let, diskuteret og arbejdet, forud for 
at vi sammen har skabt en fælles 
plan for den fremtid, vi ønsker for 
Fåborg med en vision og projekter, 
vi ønsker at igangsætte. 

Udviklingsplanen er et dynamisk 

dokument, hvor der vil komme 
projekter til og andre vil forsvinde 
hen over den 5-årige periode, hvor 
vi arbejder med udviklingsplan. 

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 
Fåborg.  

Den skal derfor ses som en med-
spiller 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 planen, 
er idéer til, hvad vi gerne vil arbejde 
med fremover. I forhold til mange af 
projekter skal det undersøges om, 
det er muligt at realisere dem ved at 
gå i dialog med relevante partnere. 
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Vision Fåborg  
- Smørhullet i midten

Fåborg er i 2021 kendt som Danmarks mest imøde-

kommende og attraktive landsby. En idyllisk by, hvor 

sammenhold, tryghed og sund opvækst for vore børn 

er i højsædet. Vi har gode fritidsfaciliteter for alle og er 

omgivet af skøn natur til glæde for såvel mennesker 

som dyr. Her er højt til himlen og plads til alle.
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Indsatsområder 
Udviklingsplanen er opbygget med 

en vision og de tre nedenstående 

temaer: 

Fåborg- den idylliske landsby, 

Landsbyen liv og Stier og veje fører 

til Fåborg. Til hvert af de 3 temaer er 

der tilknyttet projekter som under-

støtter temaerne.  I løbet af den 

5-årigs perioden, hvor udviklings-

planen løber, vil der komme &ere 

projekter til og andre vil forsvinde 

alt efter muligheder, ressourcer og 

interesse. 

Landsbyens 
liv

Feriebørn

BMX-bane og aktiviteter for alle 
årgange

Fåborghus - byens aktivitetshus

Hjertestarter

Fåborg 
- den idylliske 

landsby

Den idylliske landsby
• Fåborg Naturpark og Egns-

museum
• Hundeskov
• Gadekær
• Stisystem

Fåborgs nye byporte

Stier og veje 
fører til Fåborg

Forbedring af Fåborg vej Vest

Cykelstier

Stisystemer i Fåborg og omegn

Fiskesø med gangsti
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Fåborg - den idylliske 
landsby
Byen har med held arbejdet på at 
give den idylliske bymidte et løft.  
Ved området omkring middelalder-
kirken og den stråtækte, kongeligt 
privilegerede kro er der blevet skabt 
gadekær og hyggelige stisystemer. 
Disse enestående omgivelser kan 
danne de perfekte rammer om et 
romantisk bryllup i Smørhullet i 
Midten. 
Den Gamle Gård beliggende smukt 
ved kirken og kroen er blevet om-
dannet til Egnsmuseum, og der er 
blevet lagt brosten langs Krosvinget 
som underbygger byens charme-
rende udtryk. Samtidig entreres 
byen af indbydende byporte ved 
vejene ind til byen, hvor både lokale 
og besøgende kan 'nde informatio-
ner om byen og kommende arran-
gementer. 

Landsbyens liv
Der er skabt mere liv i landbyen ved 
de mange nye aktiviteter både i 
Fåborghus og ved det store grønne 
område,. Her er der nu mulighed for 
at lave mange forskellige udendørs 
aktiviteter. At de lokale kan samles 
om en række aktiviteter, har givet 
byen et stærkere fællesskab og øget 
sammenhold på tværs af alders-
grupperne blandt byens borgere. 
Om sommeren summer byen af liv, 
når de lokale børn inviterer ferie-
børn fra ind- og udland på besøg. 

Indsatsområder: 

Stier og veje fører til  
Fåborg
Infrastrukturen har fået løft i 
Fåborg, så der nu er langt &ere 
muligheder for at komme ud og 
nyde naturen via de nye cykel-
stier og stianlæg, der er blevet 
lavet. Nu er det sikkert for de 
bløde tra'kanter at bevæge sig 
rundt i lokalområdet og være 
aktive i nærområdet. 
Desuden har man etableret &ere 
åndehuller i naturen, så man kan 
tage af sted med venner og familie 
og lave mad over bål eller overnatte 
i de nye shelters.
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Fåborg - den 
idylliske landsby

Den idylliske landsby

Fåborgs nye byporte

Landsbyens liv
Feriebørn ikke et fysisk sted

BMX-bane og aktiviteter for alle årgange

Fåborghus - byens aktivitetshus

Hjertestarter

Stier og veje fører 
til Fåborg

Forbedringer af Fåborg vej Vest

Cykelstier

Stisystemer i Fåborg og omegn &ere steder i byen

Fiskesø med gangsti placering ej fastlagt
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Fåborg 
- den idylliske 
landsby



Formål
At skabe øget aktivitet i 
byen, øget indtjening til 
lokalområdet og derved 
grobund for nye arbejds-
pladser og vækst.
At øge livskvaliteten for 
lokalbefolkningen og 
tiltrække turister og nytil-
&yttere.

Der arbejdes med kær-
lighed, romantik og bryl-
lup som tema for senere 
at markedsføre Fåborg 
som Danmarks bryllups-
landsby nr. 1. 

Indhold
Med udgangspunkt i 
byens middelalder-kirke, 
den stråtækte, kongeligt 
privilegerede kro, nabo-
gården og byens små 
huse gives den idylliske 
landsby Fåborg et geval-
digt løft. 

Ejendommen Krosvinget 
3 med tilhørende ca. 5 
ha jord opkøbes, og et 
lille stykke jord fra gården 
Præstebrovej 15 tilkøbes.

Jorden syd for kroen og 
nabogården omdannes 
til rekreativt naturom-
råde, hvilket vil fremme 
byens tætte tilknytning til 
natur, marker og dyr. 

Den idylliske landsby

#viinaturen
#faaborg2021

1
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Formål
At opsætte byportene 
ved vejene ind til Fåborg 
for at give et signal om, 
at Fåborg ikke bare er 
en by som alle andre, og 
ikke en by, som man bare 
kører igennem.
Ydermere vil byportene 
kunne tjene som infotav-
ler for byens borgerfor-
ening, sportsforening mv.

Indhold 
Vi ønsker at udvikle samt 
opsætte byporte, som i 
sig selv vil gøre opmærk-
som på Fåborg som en 
by, hvor der stadig er 
aktivitet.

Med et øje til eksempel-
vis Nordenskov, Agerbæk 
og Årre ønsker vi at få 
input fra beboerne til ud-
formningen af disse. Det 
er en længere proces, 
hvor der skal søges pen-
ge til udførelsen, søges 
tilladelse til opsætning 
samt hjælp fra beboerne 
til udførelse mm.
Det vigtigste i dette pro-
jekt er, at når vi når pro-
jektets afslutning, står vi 
med et produkt, som folk 
kan huske, samt hjælper 
som informationstavle 
for byens foreninger.

Fåborgs nye byporte

#viinaturen
#faaborg2021
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Landsbyens  
liv



Formål
Formålet er at skabe liv 
og ferieoplevelser i Få-
borg om sommeren og 
skabe bånd for livet mel-
lem feriebørn og deres 
værtsfamilier/søskende.

Indhold
Aktiviteter i projektet
• Undersøge mulighe-

derne for et organiseret 
samarbejde Sydslesvig-
ske Børns Ferierejser

• Undersøge mulighe-
derne for at få besøg af 
organisationen hvor de 
kan fortælle om deres 
arbejde

• Kommunikere projektet 
og 'nde værtsfamilier 
der har lyst til at mod-
tage et feriebarn eller 
to i 1, 2 eller 3 uger i 
sommerferien 2016 (og 
fremadrettet)

Feriebørn

#viinaturen
#faaborg2021
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Formål
At tiltrække og samle 
forskellige aldersgrupper, 
skabe ”action og hygge” på 
hvert sit niveau, områderne 
gøres attraktive og bruger-
ne får en god oplevelse

Indhold
• BMX Bane - En bane 

som skal specielt skal 
tiltrække unge men-
nesker, men også dem 
som er glade for lidt 
action og elsker at 
cykle.

• Shelters m /bålplads 
- Muligheder for over-
natninger, evt. tiltrække 
cykelturister

• Borde og bænke – Mu-
lighed for at sætte sig 
og nyde sin medbragte 
ka+e, mad eller bare 
nyde området.

• Et udsigtspunkt eller 
tårn, eventuelt som det 
som er sat op i Klelund 
plantage.

• Multibane, skaterbane, 
svævebane, hoppepude 
og trampoliner.

• Åbent værksted med 
mulighed for eksem-
pelvis at lave knallert.

BMX-bane og aktiviteter for 
alle årgange

#viinaturen
#fåborg2021

4
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Formål
At styrke sammenhold og 
viden i lokalmiljøet

Indhold
Vi forestiller os følgende 
aktiviteter:  

• Årstidsbestemte aktivi-
teter 

• Gymnastik
• Løbeklub
• Kortklub
• Strike klub
• Maleri
• Fotogra'
• Sangaktivitet
• Læsegrupper
• Foredrag 
• Spille-spil-aften (analo-

ge og digitale)
• Skattejagt - geocaching
• Temaaftener
• Blomsterbinding

Fåborghus - byens aktivitets-
hus

#viinaturen
#faaborg2021

5
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Formål
At redde liv

Indhold
Vi ønsker en hjertestarter, 
centralt placeret i byen, 
samt uddannelse af en 
håndfuld folk til at betjene 
den. Hjertestarteren skal 
hænge under udhænget på 
den nedlagte købmands-
butik
Forsikring og vedligehol-
delse skal betales af borger-
foreningen. Borgerforenin-
gen og forslagsstillerne kan 
samarbejde om at ska+e 
folk, der vil uddannes i 
brugen. 

Hjertestarter

6

#viinaturen
#faaborg2021
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Stier og veje 
fører til Fåborg    
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Formål 
At forbedre den tra'kfar-
lige indfaldsvej til Fåborg.

Indhold
Tiltrængt forbedring af den 
tra'kfarlige indfaldsvej til 
Fåborg.

Udførelse:
Vejudvidelsen vil være 
fortrinsvis på den sydlige 
side, hvor cykelstien også 
bør være. 
Bl.a. på grund af gravhøjen 
på nordsiden, der ligger 
klods op ad vejen, hvor 
vejgrøften skulle være.

Afgivelse af jord: 
Lodsejerne var ved borger-
foreningsmødet på Fåborg 
Kro d, 5/3 2015 gennemgå-
ende positivt indstillet for 
projektet. 

Cykelsti:
Skolevejen er på stræk-
ningen uden cykelsti. Det 
er meget utidssvarende.  
En cykelsti placeret på de 
indvendige sider sf kurver-
ne, vil gøre oversigtsforhol-
dene væsentligt bedre. På 
længere sigt vil der være 
cykelmulighed fra Korskro-
en, Årre, Fåborg, Agerbæk 
og til Starup.

Forbedring af Fåborgvej Vest

#viinaturen
#faaborg2021
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Formål
• At man kan binde Fåborg 

bedre sammen med Helle 
Hallen så man kan udnyt-
te dens faciliteter bedre.

• At UNGE og ÆLDRE kan 
cykle TRYGT og SIKKERT, 
frem og tilbage til Helle 
Hallen og til skolen i Årre.

• At det er vigtigt med 
SUNDHED og VELVÆRE

• At til&yttere kan se en 
mulighed i at &ytte på 
”landet”

• At borgere fra Fåborg kan 
komme SIKKERT frem til 
busstoppestedet v/Ting-
vejen 

Indhold
Strækningerne indgår i øn-
ske listen på Varde kommu-
nes hjemmeside.
• Tilladelse 
• ilbud/budget (det siges 

at 1 km cykelsti koster 1. 
mio.)

• Lodsejere
• Tegning 
• Økonomi/Fundraising 

Cykelstier

8

#viinaturen
#faaborg2021
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Formål
At skabe aktive, og inte-
ressante områder, hvor 
borger kan færdes for, 
fælleskabet, sammen-
holdet, sundheden, samt 
fornøjelsen om at gøre.

Indhold
Det ikke muligt i Fåborg 
at gå en tur rundt om 
byen, da er ikke 'ndes et 
sammenhængende stisy-
stem, hvilket vi ønske at 
lave om på:

• Der skal undersøges, 
afdækkes tidligere be-
nyttede stier samt plan-
lægges, etableres nye. 
Stierne skal opryddes, 
reetableres, opmærkes, 
samt synliggøres.

• I forbindelse med disse 
stier, vil der værre mu-
lighed for gode, sunde 
aktiviteter, eksempelvis 
et årligt løb. 

• Stierne skal således 
opmåles, og være af 
forskellige længder og 
disse skal mærkes med 
eksempelvis farver. 
(eksempelvis; Grøn sti: 
1 Km / Gul: 3 Km / Rød: 
5 Km)  

• For synlighedens skyld, 
lægges plantegninger 
på de sociale medier 
samt hjemmesiden som 
er tilknyttet til byen.

Stisystemer i Fåborg og  
omegn

#viinaturen
#faaborg2021
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• Stisystemet ved Præ-
stegårdsskoven skal 
slå ring tilbage til byen, 
samt mærkes og syn-
liggøres.
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Formål
At lave et fællesområde 
m. 'skesø, hvor alle al-
dersgrupper  børn, unge, 
voksne og ældre kan 
mødes og have en god 
tid sammen

Indhold
• Anska+else af jord til 

anlæggelse af 'skesø 
og gangsti

• Opgravning af jord
• Anska+else af grave-

maskiner og lastbiler til 
jord&ytning

• Opbygning af hytter 
• Oprettelse af P-område
• Oprettelse af gangsti
• Oprettelse af bro over 

Å (hvis nødvendigt)
• Grill / Bålplads - 

Fiskesø med gangsti
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#viinaturen
#faaborg2021
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