
 

 

Til  Rette vedkommende 

 

  

  

  

Helle Øst, den 24. maj 2020 

 

ANBEFALING AF PROJEKT: Hesselho Naturformidling 

Udviklingsrådet Helle Øst anbefaler hermed realisering af projektet som indeholder:  
Formidling af naturen, shelter, teltslagningsplads, lystfiskerfaciliteter. 
 
Helle Øst Udviklingsrådet finder det ovennævnte projekt meget interessant og aktuelt. Projektet er et 
forbilledligt eksempel på forening af natur og kulturoplevelser. Det er tydeligt, at projektet tilstræber at 
forbinde natur og kultur og ikke mindst den gensidige indvirkning de to faktorer har på hinanden gennem 
historien. 
 
Projektet er særdeles aktuelt ide, det ligger i forbindelse med "Kyst til kyst stien" hvilket medfører, 
at det ikke blot er lokalt befolkningen, der får glæde af projektet, men også "Kyst til kyst stiens" 
mange brugere. De foreslåede tiltag vil være kraftig medvirkende til at øge de rige oplevelser 
brugerne får i Holmeådalen. Endelig hæfter vi os ved, at projektet er med til at sætte fokus på de mange 
stier, der præger området og derved øger kendskabet hertil.  
 
Helle Øst Udviklingsråd håber, at området kan komme til at fungere som ”reklamesøjle” mod 
turistdestinationerne i Billund såsom Lalandia og Legoland og således kan være alternative tilbud til de 
mere pekuniære turisttilbud her. Ligeledes håber vi at nærværende projekt kan være med til at lystfiskere 
mm. for øjnene op for områdets natur og derigennem får lyst til at benytte faciliteterne i Starup Hytteby.   
 
Det er således uden forbehold at Hells Øst Udviklingsråd giver dette projekt sin bedste anbefaling. 

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Udviklingsrådet Helle Øst 
Formand Claus V. Jeppesen 

Hellevej 50, Vrenderup 

6818 Årre 

Tel.: 20295955 

claus@vestland.dk  

Web. www.helleoest.dk  
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Fakta om Helle Øst 
Udviklingsrådet Helle Øst består af 11 medlemmer fra 6 nedenstående landsbyer. Vi hører til i den østlige 

del af Varde Kommune. 

Helle Øst området: ca. 3.500 indbyggere, landbrugserhverv, møbel og metal-fabrikation. 

Agerbæk: 1324 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsforening, 

byudviklingsforening, 9. kl. skole, 2 dagligvarebutikker, hotel, restaurant, specialbutik, sundhedspleje, 

industri, håndværk 

Årre: 648 indbygger, Danmarks eneste Blomstrende Landsby med 5 blomster. 6. kl. skole, borgerforening, 

dagligvarebutik, kro, industri 

Starup-Tofterup: 635 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsklub, 6. kl. skole, 

dagligvarebutik, turisme, industri, håndværk, transport 

Fåborg: 316 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, kro. industri, håndværk, 

Hjortkær: Ca. 50 indbygger, industri 

Vrenderup: Ca. 25 indbygger, huser områdets fritidscenter med 3 haller og svømmehal mv, genbrugsplads 

 

 


