
 

 

 

 

 

Ansøgning til: Pulje til realisering af udviklingsplaner 2020 

 

Baggrund for projektet 

I 2016 blev udviklingsplanen for Starup-Tofterup udarbejdet. Udviklingsplanen indleder med byens vision, 

der fastslår, at naturen er omdrejningspunkt for byens udvikling. Desuden understreger udviklingsplanen, at 

Starup-Tofterup er en by midt i naturen, og inviterer til, at den anvendes aktivt og rekreativt. I Starup-

Tofterup har vi høje ambitioner om at bruge de skønne natur- og rekreative områder til aktiviteter for både 

beboere og besøgende ligesom byen ligger tæt på alt det, der er brug for; arbejdspladser, skole og dagtilbud, 

indkøb, fornøjelser og oplevelser lige i nærheden. Starup-Tofterup er en by midt i naturen og samtidig tæt 

på alt.  

Udviklingsplanen fastlægger 3 indsatsområder: Naturværdi – Fællesskab – Det 

gode liv. I alle 3 indsatsområder er naturen et gennemgående element. 

Udviklingsplanen belyser potentialet i Holme ådalen og foreslår etablering og 

opdatering af publikumsfaciliteter langs med ”Kyst til Kyst Stien”. Eksisterende 

overnatningspladser opdateres med shelters samt etablering af handicapvenlige 

stier og fiskepladser mv. Udviklingsplanen beskriver desuden en opkvalificering af 

stiforbindelser fra Kyst til Kyst stien til det omgivende landskab såsom heden, 

landbrug, plantager mv. samt formidling af natur-, kultur- og landskabshistorien. 

F.eks. gennem natur- og kulturvejledning samt udarbejdelse af 

undervisningsmaterialer målrettet f.eks. skolernes undervisning. 

 

Kort beskrivelse af projektet  

Forskellige arbejdsgrupper har i samarbejde med borgerforeningen gennem de sidste 4 år arbejdet på at 

realiserer udviklingsplanens delelementer. Således er projektet ”Grøn Eng” gennemført hvor engarealerne 

afgræsses, ligesom der i den vestlige del af sognet er opført bålhuset ”Starup Naturuniversitet”. En anden 

grupper er i fuldgang med at omdanne den gamle brugsbygning til ”Naturhuset”, med fitnesscenter, 

mødelokaler, faciliteter til lokalhistorisk arkiv mm.   
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Med nærværende projekt ønsker vi at kunne realisere endnu et af par af målene i Udviklingsplanen og tilføre 

byen nye funktioner. Helt konkret indeholder projektet følgende aktiviteter i den østlige del af sognet og 

kommunen: 

1) Indretning af en formidlingsbygning i Hesselho, hvor lokale, lystfiskere, turister, naturvandrere, 

forbipasserende med flere kan finde informationer om områdets kulturmiljø, natur og 

seværdigheder samt få vakt deres interesse for området. Udstillingen vil fokusere på 

hedelandskabet, opdyrkningen af heden, hedelandbruget, og tilplantningen af heden.1 

Formidlingsbygningen gøres multifunktionel, således at der kan bruges i andre sammenhænge af 

forskellige brugere. Eksempelvis til foredrag, koncerter, 4H, spejderrelaterede aktiviteter 

(Spejderhytten Holmeåborg ligger lige ved siden af) mm. Stedet er velbesøgt af skoleelever, og det er 

derfor oplagt, at der i rummet findes faciliteter og undervisningsmateriale, således at skolerne frit 

kan anvende rummet og inkorporere naturen og områdets historie.  

 

2) Der bliver opført shelter samt anlagt teltslagningsplads og udekøkken til de mange friluftsmennesker, 

som kommer i området, lystfiskere, DOF'er, spejdere, naturvandrere, skolebørn mm.  

 

3) Der anlægges handicapvenlig lystfiskerplads hvorved der skabes bedre adgangsforhold, der skal gøre 

åen og den omkringliggende natur mere tilgængelig for alle.  

 

Projektet er tænkt sammen med de øvrige indsatsområder i udviklingsplanen. Holme Å’s naturværdier skal 

være i fokus, så det er muligt for alle at får kendskab og adgang til dem. Derfor ligger det implicit i projektet, 

at der skal udarbejdes information om faciliteterne, som eksempelvis kan findes på informationstavle ved 

Naturhuset, fiskeforeningers hjemmeside, Varde Kommunes 

hjemmeside osv. Grundtanken er, at faciliteterne skal bruges af 

såvel lokalbefolkningen samt de mange besøgende og samtidig 

pirre deres nysgerrighed og skaber en naturlig lyst til yderligere 

information og et længere ophold i området. Som et led i 

projektet har vi indledt et samarbejde med TvSyd om tv-

udsendelser fra vores område. Udsendelserne vil tage 

udgangspunkt i områdets natur og kulturmiljø. 

 

Formål med projektet  

Formålet er at skabe faciliteter, der understreger naturen som en attraktion, ligesom det synliggør 

sammenhængen mellem kulturen og naturen og den gensidige påvirkning. Desuden udspringer projektet af 

et ønsket om styrkelse og fokus på levende og attraktive lokalsamfund. Det samlede projekt tilstræber at 

skabe nye samarbejder på tværs og bringe allerede eksisterende ressourcer på spil f.eks. historie og naturen. 

De nye faciliteter er tiltag, der sætter fokus på Starup-Tofterups unikke særpræg og et lokalinitiativ, der er 

med til at skabe forståelse for den kultur- og naturarv, der kendetegner lokalområdet. Projektet tager 

udgangspunkt i områdets lokale værdier og særlige identitet. Ligesom det er med til at øge 

lokalbefolkningens kendskab til deres hjemegn og dermed områdets herlighedsværdier, hvilket vil give en 

positiv synergi i forståelsen af området. Herved bliver borgerne gode ambassadører for området og 

synliggøre Starup-Tofterup som et attraktivt sted at leve, hvilket styrker bosætningen. 

Området langs Holme Å er rig på smukt, uberørt og fredet natur samt et interessant kulturmiljø, der vidner 

om fortidens aktivitet på stedet. De mange besøgende i ådalen og beliggenheden tæt ved Lalandia, Legoland 

og ”Kyst til kyst sti” er med til at aktualisere en synliggørelse og bred formidling af stedets herlighedsværdier. 

 
1 Se bilag 1 og 2 



Formålet er ligeledes et ønske om at forlænge turisterne ophold i området og få dem til at vende tilbage. I 

nærheden findes Hovborg Kro, Hovborg Campingplads samt Starup Hytteby. Således er der allerede en del 

gæster i området, men generelt mangler der information om området. ”Kyst til kyst stien” bliver flere steder 

formidlet, men fra Varde by er der en strækning på 40 km. øst på, hvor der ikke findes information. Dette 

ønsker vi med nærværende projekt at ændre. 

 

Organisering  

Starup Sogns Borgerforening har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med udviklingsplanens 

forskellige delelementer.  

Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljø i de danske skove, samarbejder med 

borgerforeningen om nærværende projekt med shelter og teltslagningsplads, informationsmateriale, 

indretning af udstillingsbygningen, samt lystfiskerfaciliteterne ved Hesselho. Foreningen til bevarelse og 

formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove har det juridiske og økonomiske ansvar for projektets 

gennemførelse.  

Ejerne af Hesselhogaard stiller gårdens arealer til rådighed for informationsstedet, shelterplads, 

teltslagningsplads og lystfiskerfaciliteter. Ejerne af gården står i samarbejde med Foreningen til bevarelse og 

formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove for den efterfølgende drift og vedligehold, hvorved 

projektet får varigt karakter. 

 

Budget  

Udgifter 
Informationsmateriale, læringsmateriale og inventar i udstillingsbygning:  200.000kr  
Ombygning af informationsbygning:    700.000kr  
Handicapvenlig lystfiskerplads     150.000kr        
Shelter, udekøkken, teltslagning, lystfiskerfaciliteter:    100.000kr 
Produktion af tv-programmer:    100.000kr 
I alt:                                         1.250.000kr 
 
Indtægter 
Friluftsrådet har bevilliget tilskud til shelter og udefaciliteter:  150.000kr 
LAG har givet tilsagn om:     100.000kr 
15. Junifonden er ansøgt om:    300.000kr 
Ansøgers egenfinansiering:                              400.000kr 
Ansøgte beløb:     300.000kr 
I alt:                            1.250.000kr 
 
 

Tidsplan 

Alt ansøgningsmateriale samt godkendelse af tegninger hos de finansierende fonde og tilladelser hos Varde 

Kommune udføres i sommeren 2020 

Informationsmaterialet og udstillingstekster udarbejdes i sommeren og efteråret 2020.  

Selve byggearbejdet og anlæg af teltslagningsplads, udekøkken og lystfiskerfaciliteter udføres i sensommeren 

2020 og efteråret 2020.  

Projektet forventes at blive indviet i forsommeren 2021 – således at første sæson bliver sommeren 2021, 

hvor også anlægsperioden kan betragtes som afsluttet. 

 

 



Vi gør opmærksom på, at projektet har stor bred opbakning jf. vedlagte anbefalinger.  

På baggrund af ovenstående søges der hermed om størst mulig økonomisk støtte op til 300.000 kr.  

Vi håber hermed at have anskueliggjort projektets berettigelse, og hvilke muligheder det vil give for området. 

Vi håber, I har fundet projektet spændende og relevant samt har mulighed for at støtte projektet.  

Vi står naturligvis til rådighed med uddybende oplysninger, såfremt dette ønskes. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove  

I samarbejde med 

Starup Sogns Borgerforening 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 Naturen og kulturmiljøet som skal formidles 
Bilag 2 Information om udstillingen 
Tilsagnsbrev fra LAG Fanø-Varde og Friluftsrådet 
Anbefaling fra Borgmester Erik Buhl 
Anbefaling fra ProVarde 
Anbefaling fra Starup Borgerforening 
Anbefaling fra Udviklingsrådet HelleØst 
Anbefaling fra Vardemuseerne 


