
MØDE: Forslag til kommuneplan 2021 

Koordinering og markedsføring af indlandsturisme 
 

 
 
Mødedato:  26/10-2020 kl. 19.00 
Sted:  Skovlund-Ansager Hallen mødelokale, Lærkevej 16, 6823 Ansager 
 
 
 
Invitation sendt til de 5 Udviklingsråd: 
Ølgod:   Inga Andersen, ingaandersen@outlook.com  
HHST:   Anton Peder Nørgård Nielsen, antonpedernielsen@outlook.com 

Jens Bach Mortensen, jbm@kvist.com 
Skovlund - Ansager: Kristian Støjberg, stoejberg@gmail.com 

Elis Kristensen, saxild.kristensen@bbsyd.dk 
Helle Øst:   Claus Vestland Jeppesen, claus@vestland.dk 
Helle Vest:   Bjarne Tarp, bjarne.tarp@bbsyd.dk  
 
Øvrige tilmeldte: 
UR Helle Øst: Mikkel Ottosen, Formand Turistudvalget i Helle Øst, 

smedebakken30@gmail.com 
  Jonna Buch Andersen, Medlem i Turistudvalget i Helle Øst, 
  Lars Bo, Næstformand, UR Helle Øst 
Naturhuset, Tofterup: Martin Lykke Enemark Christensen, Formand Naturhuset 
  Henning Secher, secher44@mail.dk, Projektleder Naturhuset 
 
 
 
Fremmødte: 
Pga. Covid19 situationen var der pr. mail opbakning til, at hver udviklingsråd kun mødte frem med 2 
deltagere. 
 
Ølgod:   Carl Holst, FUR-medlem, ch@c-holst.dk 
  Rigmor Bek-Pedersen, Formand Skulptur Ølgod, rigmor@bek-pedersen.dk  
HHST:   AFBUD: Jens Bach Mortensen, jbm@kvist.com 
Skovlund - Ansager: Kristian Støjberg, stoejberg@gmail.com 

Elis Kristensen, saxild.kristensen@bbsyd.dk 
Helle Øst:   Claus Vestland Jeppesen, Formand UR Helle Øst, claus@vestland.dk 
 Mikkel Ottosen, Formand Turistudvalget i Helle Øst, 

smedebakken30@gmail.com 
Helle Vest:   Bjarne Tarp, Formand UR Helle Vest, bjarne.tarp@bbsyd.dk  
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Invitation til mødet 
 
Mødet kom i stand på baggrund af en mail-henvendelse fra Kristian Støjberg, Skovlund Ansager 
udviklingsråd. 
 
 
 
Kristian skrev følgende: 
Den søn. 4. okt. 2020 kl. 21.54 skrev Kristian Støjberg <stoejberg@gmail.com>: 

 
Kære UR formænd  

Vedhæftet et lille oplæg til et emne som vi måske kunne have et fælles ønske om kom på den nye 

kommuneplan 2021. Hvis emnet kan give værdi til vores områder 
Det er ikke en endelig udformning og måske skal der flere ombord i "Båden", hvis det overhovedet er noget 

der skal arbejdes videre med. 

Se på det og kom med jeres førstehånds kommentarer hurtigst muligt. Skal der arbejdes videre er der ikke 

lang tid til d. 29/10. 
Mvh. Kristian Støjberg. Skovlund / Ansager Udviklingsråd 

 
 
 
 
Vedhæftet Bilag/Brev: 
 
Til UR Ølgod, UR Helle Øst, UR Helle Vest, UR Hodde – Horne – Sig - Tistrup 
 
”Idéer og forslag til Kommuneplan 2021” 
Der er mange opgaver i luften for tiden (Og nogle der forsvinder). Men i forbindelse med ideer og forslag til 
ny kommuneplan 2021 vil vi gerne rette en forespørgsel / plante en idé, som vi håber, I vil vende tilbage med 

et svar på – er det ”Skrot eller flot”. Gerne bare med en tilkendegivelse senest d. 7/10, da vi har møde d. 

8/10.  

 
Det handler om en gammel sag om indlandsturisme, som var langt fremme på et af vores fællesmøder med 

Varde Kommune  

Er det her vi kan slå et slag for det? Er det noget, der er lidt værdi i – et potentiale for udvikling og indtægt? 
Kan indlands UR ( Hodde/Horne/ Sig/Tistrup, Ølgod, Helle Øst & Vest, Skovlund / Ansager) lave en fælles 

indstilling om at udpege vores fælles område som et område til særlig indsats for indlandsturisme ? Med en 

fokusperson/ indsats for området, som skal have som opgave at fremme indlandsturisme med alt, hvad det 

indebærer af at promovere muligheder, seværdigheder, overnatning, bespisning mv. 
Det vil selvfølgelig være en forudsætning, at der er en lokal opbakning til ideen. 

 

Kom med jeres bud – skal det være, skal der arbejdes hurtigt. 
 

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd 

Kristian Støjberg. Formand 

 
 
 
  

mailto:stoejberg@gmail.com
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Forslag til Kommune plan 2021 var fremsendt til mødedeltagere på forhånd  

 

 

 

 

Til Varde Kommune 

 

Skovlund-Ansager Hallen, den 26. oktober 2020 

 
”Forslag til Kommuneplan 2021” 
 

Område udpeget som indsatsområde for indlandsturisme 

 

De  fem udviklingsråd - Hodde/Horne/ Sig/Tistrup, Ølgod, Helle Øst, Helle Vest, Skovlund / 

Ansager – ønsker at fremsætte et forslag til den kommende Kommuneplan 2021 om, at det fælles 

geografiske område som de fem udviklingsråd dækker, udpeges som et særligt indsatsområde for 

indlandsturisme i Varde Kommune. 

 

Forslaget har sin baggrund i det stærke ønske, som blev tilkendegivet på forårsmødet med 

Udviklingsrådene og Byrådet i forår 2019, om at indlandsturisme skal være et fokusområde i Varde 

Kommune. 

 

Vi forestiller os et koordinerende sekretariat, der assisterer med at promovere indlandsturisme som 

et spændende område for oplevelser og ophold. Der skal arbejdes med alle muligheder som 

seværdigheder, overnatning, bespisning, aktiviteter, cykel- og vandre ruter ”Grønne perler” mv.  

Sekretariatet skal desuden bistå ved både online, virtuel og fysisk info i og udenfor området. Det 

skal blive nemt og let tilgængeligt at få en god kvalitetsoplevelse. 

 

For lokalområdet skal det gerne betyde, indtjening og arbejdspladser. Det skal blive ekstra attraktivt  

at udbyde overnatning og aktiviteter møntet på turister, som vælger at besøge indlandet. Hvad enten 

det er for et kortere eller længere besøg. 

 

På vegne af 

Ølgod Udviklingsråd – Formand ……………………. 

Helle Øst Udviklingsråd – Formand ………………… 

Helle Vest Udviklingsråd – Formand …………………………. 

Skovlund/Ansager Udviklingsråd – Formand…………………………… 

Hodde / Horne / Sig / Tistrup Udviklingsråd  Formand …………………………… 
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Dagsorden 
 
 
Kristian Støjberg, Skovlund-Ansager Udviklingsråd havde inden mødet fremsendt følgende dagsorden: 
 
 
Alle 5 udviklingsråd havde inden mødet meldt deres interesse samt en positiv indstilling til at få fremsendt 
et forslag til kommuneplan 2021.   
Det fremsendte forslag er ikke endeligt skal mest ses som skabelon. 
Når vi er samlet, håber vi, at vi kan få en dialog om områdets muligheder med hensyn til indlandsturisme. 
Og aften kunne indeholde bl.a. - 
 

1. Velkomst (referent udpeges) 
2. Kort præsentation 
3. OPLÆG - indspark - ændringer - tilføjelser. Er det for kort / Langt. Mangler der bilag ? 

a. Hvad gør vi, hvis det går godt ? 
b. Hvad gør vi, hvis det går skidt ? 
c. Vil vi så mere sammen ? 
d. Fælles indsats  
e. Indsats hver for sig. 
f. Information 
g. PR aktivitet 
h. Tilbud / muligheder vi kender 
i. Nye tiltag 
j. Økonomi - med eller uden deltagelse fra kommunen 
k. Kan / vil UR bidrage (Evt. hvor meget) 
l. Hvor stor økonomi er realistisk - 1. år / de efterfølgende år (sponsor, reklame, tilskud, 

fonde m.m.) 
 
 
  



REFERAT: Forslag til kommuneplan 2021 om indlandsturisme 
 

Side 5 af 8 
 

Referat 
 
1) Kristian Støjberg bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødeindkaldelsen.  
I Skovlund – Ansager Udviklingsråd havde man haft indlandsturisme på tale. Herfra udsprang idéen om, at 
det skulle skrives ind i forbindelse med revision 2021 af kommuneplanen 2017. Ligeledes var man enige 
om, at det skulle være et samarbejde mellem de 5 indlands-udviklingsråd fra Ølgod, HHST, Helle Vest, Helle 
Øst og Skovlund-Ansager. 
Claus V. Jeppesen blev valgt som referent. 
 
 
2) Kort præsentation af mødedeltagerne: 
Ølgod:   Carl Holst, FUR-medlem, ch@c-holst.dk 
  Rigmor Bek-Pedersen, Formand Skulptur Ølgod, rigmor@bek-pedersen.dk  
HHST:   AFBUD: Jens Bach Mortensen, jbm@kvist.com 
Skovlund - Ansager: Kristian Støjberg, stoejberg@gmail.com 

Elis Kristensen, saxild.kristensen@bbsyd.dk 
Helle Øst:   Claus Vestland Jeppesen, Formand UR Helle Øst, claus@vestland.dk 
 Mikkel Ottosen, Formand Turistudvalget i Helle Øst, 

smedebakken30@gmail.com 
Helle Vest:   Bjarne Tarp, Formand UR Helle Vest, bjarne.tarp@bbsyd.dk  
 
 
3) OPLÆG - indspark - ændringer - tilføjelser. 
Det startede med en række udsagn om situationen, udfordringerne og mulighederne vedr. indlandsturisme. 
 
Rigmor fortalte om promoveringen af Ølgod og deres skulpturer.  
For et stykke tid siden blev de klar over at kendskabet til deres mange og fine skulpturer var relativ lavt.  
Derfor tog Rigmor kontakt til Lone Hermansen fra kommunen, der hjalp med oplysninger om 
turistmarketing. Der blev også taget kontakt til ProVarde, som på daværende tidspunkt stod for 
markedsføringen af Varde Kommune som turistdestination.  
Her lærte Rigmor at gratis rundvisninger ikke giver besøgende. Tyskerne regner ikke gratis for noget, der er 
være at bruge tid på, -det skal koste noget. Derfor har Rigmor startet med at lave betalte rundvisninger 
tirsdag og torsdag.  
Herefter er der en aftale med Bryghuset om forplejning. For når turisterne kommer, så skal de også have 
noget at spise. 
Via kontakten til kommunen og ProVarde fik Rigmor lavet foldere, som blev omdelt vidt omkring. Fra 
Holstebro og nedefter. 
Der har til dato været 200 betalende til rundvisning. 
For at lykkes med turisme, så kræver det, at byen bakker op omkring det. 
Rigmor fremhæver, at der mangles cykelruter for turister i indlandsområdet. Cykelturisme kan udvikles, så 
cyklisterne får bragt deres bagage frem til næste overnatningssted. Det kan blive en cykelferie med luksus 
overnatning, gourmet måltider og unikke oplevelser. 
 
Kristian nævner bålmad som en del af en aftentur på heden. 
 
Carl siger, at der kører stadig en strøm af turister igennem Ølgod uden at kende noget til alle byens 
seværdigheder. Der er stadig en stor opgave med at få det promoveret. 
Der skal være noget for alle aldre. Der skal laves varierede oplevelsestilbud, så både børn, forældre og 
ældre har noget at komme efter. 
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De har også hunde med! 
Vi skal have Varde kommune med og en kontaktperson derfra for at lykkes med indlandsturisme. 
 
Kristian og Elise fortæller, at RIKA (Rideklubben Ansager) laver ridearrangementer for turister - 3 aftener i 
løbet af sommerferien.  Det er specielt populært for børn og teenager. Klubbens medlemmer kan komme 
på en uges rideophold, måske det er noget for turisterne? 
De arbejder med ”Bed and Bike” for cykelturister. Varde Kommune blev kåret til Årets Cykelkommune og 
der blev gjort en masse for cyklisme. Det er desværre gået i stå - beklager Elise og Kristian. 
 
Elise har svært ved at få penge til autocamper parkering. 
 
Der bliver forslået vandrefestival, gobelin udstilling i Kulturhuset, pakke- og kvalitets-oplevelser og ophold. 
 
Elise referer fra tidligere turistchef Colin Seymour, der sagde: 

• ”Turister vil gerne køre 1 – 3 dag inde for at udforske indlandet”.  

• ”Mad og drikke vægter højt”. 

• ”Indlandsturisme er med til at tage trykket fra vestkysten”. 
 
Der bliver fra mødedeltagerne kommenteret på, at ikke alle politikere ønsker, at turisterne skal lægge deres 
penge i indlandet. De vil beholde dem ved kysten og i Varde. 
 
Det udløser en debat om, hvordan vi griber det an. Og at der mangles en tovholder fra kommunen. 
 
Der bliver forslået, at vi skal have vores lokale politikere med på indsatsen for indlandsturisme. De 
forskellige lokale politiske kræfter bliver diskuteret og det ender med, at der bliver ringet op til Holger 
Grumme (B) medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget fra Starup/Tofterup. 
 
Holger ytrer sig positiv over indlands-udviklingsrådenes initiativ med at fremme indlandsturisme. Han 
fortæller bl.a., at Vejen kommune bruger mange penge på Hovborg, hvor de har haft succes med 
indlandsturisme. I Hovborg bor der ca. 350 indbyggere og har 40 fuldtidsstillinger, der arbejder med 
turisme og ca. 30.000 overnatninger pr. år. 
Holger mener, at vi sagtens kan trække turister fra andre kommuner f.eks. Billund og Vejen. 
Holger forslår, at vi kontakter Kommunaldirektør Mogens Pedersen, for at få vejledning i, hvordan og hvem 
der hos kommunen kan fremme vores ønske om en fokuseret indsats for indlandsturisme. 
 
Mødedeltagere gør opmærksom på, at turister ikke stopper ved kommunegrænsen. Derfor kan vi med 
fordel arbejde med indlandsturisme på tværs af Ringkøbing-Skjern, Billund, Vejen og Esbjerg Kommuner. 
 
Mikkel sidder med i ”Vi I Naturen rådet” som repræsentant for de 9 Udviklingsråd. Han siger, at alt fokus 
der er på Vestkystturisme. Ud af de mange medlemmer i rådet er der kun ham og 2 andre som kommer fra 
indlandet. Den ene er borgmesteren. 
”Vi I Naturen rådet” arbejder mest med events. F.eks. Karlsgårde Dag og Varde Å Dag. 
 
Det leder debatten ind på ”Destination Vesterhavet”, som nu har til huse i Hvide Sande. Mødedeltagerne er 
enige om, at de sidder alt for langt væk for at være en drivkraft for indlandsturisme. 
Destination Vesterhavet har i lang tid været uden chef. Der søges en ny. Konstitueret chef er Lisbeth 
Walther, direktør for Vestkyst turisme.  
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Claus siger: At situationen uden chef ved Destination Vesterhavet har udløst en tvivlsom situation ved 
Naturhuset i Tofterup. Naturhuset er ved at blive indrettet til formidling af natur og seværdigheder for 
området for et millionbeløb. 
Her krydser Kyst til kyst-stien, Holmeå og "Grindsted-banen", som forhåbentlig bliver lavet til en vandresti. 
I Starup tofterup har man ca. 20 luksushytter beliggende ned til Holmeå, der udlejes til turister. 
Her finder man også det såkaldte Naturuniversitet, som er et formidlingssted for områdets natur.  
 
Naturhuset har en ca. 2,5 år gammel aftale med ProVarde om, at der skal indrettes et ubemandet 
turistkontor. 
Der bliver også indrettet mødelokaler og iværksætterkontor m.m. 
Alt sammen forventes klar pr. 1. januar 2021.  
Det er et perfekt sted som sekretariat for indlandsturisme. 
 
MEN – nu hvor ProVarde har afgivet turistafdelingen til Destination Vesterhavet, som ingen chef har, så 
vakler aftalen på et tyndt grundlag. 
 
Kristian vil vide hvor mange penge de 5 udviklingsråd kan samle til indsatsen for indlandsturisme.  
 
Bjarne siger, det skal kunne bære sig selv og at de bliver svært at løbe i gang. 
 
Mødedeltagerne konkluderer, at der ikke kan gives et bud på, hvor mange penge der kan samles. Det er 
også for tidligt at sætte tal på, så længe der ikke forelægger et budget for projektet.  
Der skydes fra hoften på ,at de 5 udviklingsråd kan stille med 10.000 kr. hver. I alt 50.000. 
 

 
Konklusion 
Der er blandt mødedeltagerne en meget positiv opbakning til at få indlandsturisme til at blive en succes. 
Der skal arbejdes målrettet på en samlet indsats for at få koordineret og markedsført indlandsturisme. 
Det skal gøres til en industri, der giver arbejdspladser og indtjening i Varde Kommune. Der skal arbejdes 
med det fulde potentiale. 
 
Indlandsturisme skal udvikles til et produkt, hvor vi i Varde Kommune bl.a kan tilbyde pakkeløsninger med 
oplevelser, gastronomi og overnatninger. 
Temaerne kan være fiskeri, ridning, mountainbike, cykling, vandring, kunst i Ølgod og Janus, gårdbesøg, 
guidede ture osv... 
Der skal kunne tilbydes dagsture, weekendophold og 3 til 14 dages ferieophold. Mulighederne er mange... 
 
Vi vil samarbejde på tværs af Varde kommune for at sammensætte alle vores lokale perler til den unikke og 
autentiske oplevelsespakke. 
For succes er der brug for organisation, sekretariat, faglige kompetencer og ansvarlig/engageret ledelse 
 
Her ønsker vi et samarbejde med Varde Kommune og Destination Vesterhavet. Desværre har vi ikke den 
store tiltro til, at Destination Vesterhavet bliver en drivkraft for indlandsturisme. Vi har brug for et 
sekretariat i nærområdet. 
 
I forbindelse med den forestående revidering af kommuneplanen vil vi foreslå, at indlandsturisme bliver 
skrevet ind som et fokuspunkt. 
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Beslutning 
Claus kontakter kommunaldirektøren for bl.a. at få svar på følgende spørgsmål: 
- Hvordan får vi indført indlandsturisme i Varde Kommunes politikker, strategier og planer? 
- Er der kommet en afløser til: Turismestrategi for Varde Kommune 2013-18"? 
- Hvilken embedsmand og afdeling har ansvaret for indlandsturisme-området, for den videre dialog? 
 
Kristian indsender til Varde Kommune: 
Forslag til Kommuneplan 2021 - Område udpeget som indsatsområde for indlandsturisme. 
 
Kristian og Claus tager initiativ til det videre forløb, kommende information til og mødeindkaldelse af 
”Indlandsturistgruppen”. 
 
 
Ref.: Claus Vestland Jeppesen, claus@vestland.dk tlf. 20 29 59 55 
 

mailto:claus@vestland.dk

