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Til  Plan og Vækst 

Varde Kommune 

 Bytoften 2 

 6800 Varde 

 planogby@varde.dk 

Helle Øst, den 19. december 2018 

 

HØRINGSSVAR: Forslag til udviklingsstrategi 

Vi har med stor interesse gennemlæst Varde Kommunes forslag til udviklingsstrategi. Ligeledes 

har repræsentanter fra vores Udviklingsråd deltaget i informationsmødet herom den 19/11-

2018 på Varde Rådhus. 

Overordnet set, så er vi godt tilfredse med det forslag, som forelægger til den fremtidige 

udviklingsstrategi. Der er mange relevante fokuspunkter, hvor speciel ”Vækst og bosætning” 

samt ”Hel Kommune” er vores kæpheste.  

Der mangler dog et vigtigt punkt i udviklingsstrategien, som er landbruget. Det ønsker vi 

medtaget ud fra følgende: 

Landbruget betyder rigtig meget for Varde Kommune på mange områder. Landbruget skaber 

mange arbejdspladser, tager sociale opgaver på sig, styrker bosætningen i landsbyer og 

landdistrikterne, bevarer kulturen på landet med aktiviteter, holder liv i små servicevirksomheder 

såsom elektrikeren, smeden og tømreren.  

Med ”Vi i naturen” brandet, vil Varde Kommune overveje at støtte landmændene i at give naturen 

gode forhold. Det kunne være at dele vildtblomsterblandinger ud til naturstriber i marker til gavn 

for bierne, insekter, fugle- og dyrevildtet. Dette vil gøre det mere spændende for folk at komme 

ud i naturen og se og opleve mangfoldigheden ”blomstre” og være en stor motivationsfaktor for at 

komme ud og bevæge sig i naturen med en cykel-, løbe- eller gåtur. Måske vi også ad den vej kan 

nedbringe sundhedsudgifterne.  

Varde Kommune skal i dialog med landmændene i forhold til at styrke lokalsamfundene og Varde 

Kommune som helhed. Når de unge familier flytter ud på landet eller i landsbysamfundene, så er 

motivet mange gange at komme tæt på naturen. Der er bare det, at for mange er det svært med 

tilgængeligheden til naturen. Igennem de senere år er der mange stier og markveje som er nedlagt 

og sløjfet i takt med at landbrugene bliver større og større og tilbage er kun asfaltvejen at gå på. 

Der er ikke blevet etableret markveje nye steder. Der skal åbnes op for et godt samarbejde med 

landmændene om at der kan etableres natur- og gangstier der slynger sig mellem skov, hegn, søer 

og vandløb. Det at have muligheden for at gå på en natur- eller gangsti i naturen er en fuldstændig 

anderledes og mentalt skøn oplevelse som ikke kan sammenlignes med at gå langs en asfalteret 

vej – naturoplevelser giver glæde og livskvalitet for både store og små.  
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Kan naturen være vejen til mental sundhed og fysisk velvære og holde sygdom og svækkelse på 

afstand?  

Aldrig nogensinde har det været så vigtigt at styrke den mentale sundhed fordi der er så mange 

der bukker under for stress og depression i vores samfund. Det er vigtigt at komme ud og få sol på 

kinderne og vind i håret og få bevæget sig. Børnene har også brug for at komme ud og opleve 

naturen og stille spørgsmål til alt det de møder i naturen. Mange børn og voksne er overvægtige.  

Derfor - for vores trivsels skyld og for at børnene får nogle lærerige oplevelser i naturen og en 

sund opvækst, så vil dette få en helt uvurderlig betydning hvis Varde Kommune styrker at der 

etableres flere natur- og gangstier i naturen i samarbejde med landmændene. Det er vigtigt at 

natur- og gangstier starter tæt på f.eks. en landsby fordi det har betydning for hvor ofte folk 

kommer ud i naturen.  

De sidegevinster der vil komme ud af det og som landmændene vil få stor gavn af er større 

interesse for landbruget, flere kan få interesse i at arbejde og uddanne sig i landbruget, flere natur 

og kulturoplevelser og besparelser på sundhedsbudgettet.  

Børn og voksne fra byerne burde få mere indblik i livet på en gård. Døgn- og årsrytme, vejen fra 

græsfrøet kommer i jorden til mælken og kødet ligger i køledisken, hvordan landmanden både 

arbejder for at mindske risikoen for sygdom og tager hånd om det syge dyr. Varde Kommune skal 

sørge for denne formidling sker både til skolebørnene og den voksne befolkning.  

De gode historier sælger, og tydelig sporbarhed i produkter sælger. Derfor skal Varde Kommune 

være med til at fremme gårdbutikkerne fordi det kan give en god kontakt mellem by og land. 

Desuden kan landbruget i mange tilfælde være godt til børn og unge med forsinket udvikling og 

specielle behov såsom autisme eller ADHD. Køer der står og gumler lige så stille eller den lille kalv 

der gerne vil sutte på fingeren eller hånden vil mange børn kunne lide at se, røre og ae. Der kan 

sagtens laves meget undervisning og læring på landbrugene til både normal- og specialområdet. 

Ydermere kan Varde Kommune udvikle busture med guide fra Blåvand til gårde i Varde Kommune 

– der kan fås smagsprøver på lokalt producerede varer - frokost på et dambrug, hvor man griller 

en fisk - eller en egnsret på et lokalt spisested – listen kan sagtens udvides og hvor landbruget også 

kan bruges til turistattraktioner og udvide potentialet i en fremtidig turiststrategi for hele Varde 

Kommune. 

Hvis Varde Kommune vil have udbytte af de ovennævnte ting – så skal landbruget jo også have 

nogle goder. Varde Kommune skal sørge for at marker i lavtliggende områder ikke forsumper – så 

marker oversvømmes og står under vand. Vandløb skal gøres op, så vandet kan løbe kvit og frit 

uden at blive stoppet af plantegrøde og sand. Landmændene skal også have veje som de kan køre 

på og evt. vigepladser på farlige strækninger som traktorføreren kan køre traktoren ind til siden så 

bilister kan køre forbi. Dette vil også afhjælpe lange bilkøer der kan opstå. 
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Ovennævnte kan Varde Kommune gøre i tæt samarbejde med landmændene, udviklingsrådene og 

de lokale råd. 

 

Med venlig hilsen 

 

Udviklingsrådet Helle Øst 
Formand Claus Jeppesen 

Hellevej 50, Vrenderup 

6818 Årre 

Tel.: 20295955 

claus@vestland.dk  

Web. www.helleoest.dk  
 
 

mailto:claus@vestland.dk
http://www.helleoest.dk/

