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Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. 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

Forord
I forløbet omkring udarbejdelse af en Strategiplan for Blaabjerg opstod idéen om en fælles klynge for sognene Kvong, Lunde og Lydum. Sognene har i løbet af efteråret 2019 inddraget hinanden i skabelsen af et
klyngesamarbejde og har som udløber af denne proces udarbejdet denne udviklingsplan under fællesbetegnelsen Trekløver Vest.
Samarbejdet i klyngen og projekterne i denne udviklingsplan er udviklet i løbet af 3 workshops, en afholdt i
hvert sogn, hvor der i snit deltog ca. 60 borgere ved hver workshop. Borgerne blev fra start sat sammen på
tværs af byer, så borgerne fik mulighed for at blande sig med hinanden og finde fælles fodslag og indsigt i
både områdets glæder og udfordringer. Arbejdet startede med fokus på både fælles projekter og byernes
individuelle projekter. Igennem processen er der sket en udvikling, hvor fokus har rykket sig til sognenes
fælles projekter under paraplyen Trekløver Vest.
Klyngens projekter er beskrevet i projektbeskrivelser og samlet i denne udviklingsplan. Udviklingsplanen er
et dynamisk dokument, hvor nye initiativer og idéer kan opstå, mens andre vil ændre sig undervejs og ikke
realiseres i deres oprindelige form.
Udviklingsplanen skal ses som et samlende dokument for de foreninger og individer, som gør en kæmpe
indsats for at gøre det attraktivt at bo i området, og for nye ildsjæle, som ønsker at bidrage til områdets
udvikling.
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Fælles fodslag i Trekløver Vest
Rundt om i landet er der i de senere år skudt klyngesamarbejder frem. Klyngesamarbejderne har forskellig
baggrund for oprettelsen. Ét fælles træk for klyngesamarbejderne er formålet om i imødegå fælles udfordringer og arbejde for fælles udviklingsmuligheder. I Kvong, Lunde og Lydum ved man, at man kan meget
selv, men at en fælles stemme kan have mere gennemslagskraft, end hvad man formår på egen hånd. Tilsammen er der ca. 1.750 borgere i sognene og hensigten er, at den fælles stemme, omkring fælles ønsker,
skal vække genklang også uden for trekløverets område. Landsbysamarbejdet har derfor også til formål at
sikre dagtilbud, skole, indkøbsmuligheder, fritidsaktiviteter inden for en overkommelig og naturlig afstand.
Der skal sættes fokus på områdets mange kvaliteter og muligheder for både nuværende beboere, mulige
tilflyttere og besøgende i området. Forbindelserne mellem byerne fylder meget i samarbejdet; både de
fysiske forbindelser og de bånd, der knyttes gennem den fælles kommunikation og arrangementer, hvor
sognene mødes. Med indsatsområderne
•

Sammen samler vi trådene – fælles kommunikation og koordinering

•

Oplevelser i Trekløver Vest – Oplevelsesmuligheder for alle

•

Steder – Bedre, smukkere og mere sammenhængende fysiske rammer

•

Sikkerheds- og oplevelsesnet – Stier i trekløveret

Sættes der fokus på udviklingsmulighederne i Trekløver Vest.

Vision
Trekløver Vest vil stå sammen om at videreudvikle vores tre sogne. Sammen har vi meget at tilbyde både
tilflyttere og ikke mindst os selv. Arbejdet som vi sætter i gang vil styrke vores område, da vi tror på, at vi
sammen står stærkere i fremtiden.
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Indsatsområder og projekter
Med indsatsområdernes fokus på Trekløver Vests menneskelige og fysiske forbindelser, lægges der inden
for klyngen stor vægt på udvikling af den fælles lokale forankring og en videreopbygning af samarbejdet
mellem klyngens sogne. Udviklingsplanen skal i den henseende medvirke som en tydelig vejviser for det
fælles arbejde.
Herunder er et diagram over de fire indsatsområder i planen og projekterne udarbejdet i forbindelse med
tre workshops i klyngen. Til indsatsområderne hører sammenlagt 16 projekter, som vil blive præsenteret i
dette hæfte.

Sammen samler
vi trådene -fælles
kommunikation og
koordinering

Oplevelser i
Trekløver Vest
-Oplevelser for
alle

Steder -Bedre,
smukkere og mere
sammenhængende
fysiske rammer

Sikkerheds- og
oplevelsesnet stier i trekløveret

TrekløverNyt

Guidede ture i Trekløver Vest

Mannehøjtårnet

Cykelstier i Trekløver
Vest -En naturlig ting

Oplevelsescenter
Lydum Mølle

Sogneforskønnelse

Sikkerhed i trafikken

Byforskønnende
hastighedsforanstaltninger i Lydum

Natursti
Lunde-Kvong

Lunde-Kvong Skolen
skal være 1. valg
Sognefællesskab

Indlandsturisme i
Trekløver Vest og
omliggende sogne

Vandrestier i klyngen

Sogneprojekt
MejeriTorvet

Oplevelsessti Kvong
Mose
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INDSATSOMRÅDE
Sammen samler vi trådene
-Fælles kommunikation og koordinering

At være forbundet som klynge, kræver en høj grad af fælles forståelse og koordinering
af det, som giver værdi til vores lokalområde. For at sikre, at vi arbejder for de fælles
mål sættes der, under indsatsområdet ”Sammen samler vi trådene”, fokus på den fælles
kommunikation, byerne iblandt; af det der er vigtigt for os, samt koordinering af vores
mange arrangementer. Vi skal sikre en opbakning til den fælles skole, vores arrangementer og de mange fester som vi afholder, både byerne for sig og dem, hvor det giver
mening at afholde dem sammen. En god del af koordineringen kunne ske via en fælles
platform, som kunne kaldes TrekløverNyt og i den forbindelse en overskuelig arrangementskalender.
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TrekløverNyt
Et samarbejde har brug for en fælles kommunikationsplatform. Med
en fælles platform vil sognene kunne opleves som helhed. Koordinering af aktiviteter og arrangementer vil kunne forbedres og muligheden for nemmere at kunne holde sig opdateret, vil kunne bidrage til
flere deltagere og et større kendskab og relation klyngens borgerne
imellem.
Hovedidéen er, at der skal nedsættes en gruppe på tværs af sognene,
der kan agere som en redaktion, for formidling af indholdet i Trekøverets blad, hjemmeside og/eller facebookside. Bl.a. kan det undersøges, hvorvidt Lunde kan komme ind under RUBAN. For at øge
overblikket over, hvad der sker i sognene, kan der arbejdes med en
fælles kalender på tværs, i forbindelse med Trekløvernyt.
For at føre projektet ud i livet er det en forudsætning, at der er opbakning fra sogneforeningerne, herunder også om der er opbakning
til omdeling af et trykt blad.
Sognene har i dag deres individuelle kommunikationsplatforme og
har derfor også ressourcer afsat til det lokale formidlingsarbejde. Det
betyder, at der i sognene er borgere og foreninger med viden, færdigheder og ressourcer til udvikling af TrekløverNyt
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Lydum Ruban

Kvongposten

Lunde Nyt
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Lunde-Kvong Skolen
skal være 1. valg
Lunde-Kvong Skolen skal være Trekløver Vests skole, og det helt naturlige valg. Derfor ønsker man i Trekløveret at arbejde for en ændring
af skoledistrikternes inddeling, så Lydum fremover hører ind under
Blåbjergskolens Lunde-Kvong afdeling.
Det forudsættes derfor, at busruten vendes, sådan at det er realistisk,
at børn fra Lydum kan komme til og fra Lunde.
Skolen skal samarbejde med Kvong Børnehus, sådan at det allerede fra
børnene er små, bliver det naturlige valg, og fordelene bliver synlige.
Der arbejdes for at skolegården kan få ny asfalt og bruges som offentlig legeplads. Her kunne der leges, ”skates”, holdes klassearrangementer, drikkes medbragt kaffe i fritiden, samt fortsat afholdes ”Open by
night” for hele klyngens beboere som hidtil.
Sunde børn træffer sunde valg. Derfor skal skolegården være indbydende og attraktiv, så den bliver det naturlige sted for klyngens børn at
mødes til leg og en aktiv fritid.
Vi skal lære at bruge skolen på en anden måde end hidtil – også selvom man ikke har børn, der går på skolen. Vi er ikke kun børnenes skole, men områdets skole.
Projektet skal arbejde med at ændre mindsettet for alle generationer,
i hele klyngen. Elementer der kunne indgå i projektet kunne være en
folder til tilflyttere om skolen og en klyngepedel til at varetage buskørsel, såfremt bussen ikke kan vendes.
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Sognefællesskab
Der skal inden for Trekløver Vest arbejdes på tværs af sogneskel. Projektet ”Sognefællesskab” arbejder med skabelsen af fælles aktiviteter
på tværs af sognene. Aktiviteterne skal medvirke til at skabe fællesskab
og binde byerne sammen.
Der kan arbejdes videre med de eksisterende arrangementskoncepter såsom dame- og herrefrokost, julefest og optog, fastelavnsfest og
sportsfest. Der startes op i det små, hvor man tester, hvilke aktiviteter
og arrangementer der fungerer på tværs, eksempelvis ved at arrangere
én fælles fastelavnsfest, så der bliver én stor fest med mange deltagere
i stedet for 3 mindre fester.
De nuværende aktiviteter i motions- og spinding lokalerne i Kvong
kunne inddrage interesserede fra Lunde og Lydum, så der kunne laves blandede træningshold. Andre fremtidige aktiviteter kunne være
vandreture, cykelture, sport, foredrag, sangaftener, grundlovsmøder
og nye fester som f.eks. høstfest, pakkefest eller vinterfest.
Et godt samarbejde omkring aktiviteter og arrangementer i Trekløveret
kan skabe dynamik i arbejdet. Et godt samarbejde kan frigøre hænder
og skabe større deltagelse ved aktiviteter og arrangementer.
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INDSATSOMRÅDE
Oplevelser i Trekløver Vest
-Oplevelsesmuligheder for alle

I Kvong, Lunde og Lydum er der rum for oplevelser. Vi er et område med lokale stedbundne kvaliteter, som vi kan vise frem. Vi vil med indsatsområdet ”Oplevelser i Trekløver Vest” arbejde for at udvikle videre på vores styrker og sammensætte den rigtige pakke, som skal gøre os attraktiv for besøgende, både som potentielle tilflyttere og gæster
i form af turister. Vi har attraktive faciliteter og spændende historier, som kan være med
til at sætte os på landkortet. Der skal sættes fokus på indlandsturismen, hvor vi blandt
andet kan arbejde med at skabe interesse om Lydum Mølle og arbejde for guidede ture
rundt i Trekløver Vest med fokus på historiefortællingen.
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Guidede ture i
Trekløver Vest.

En god del af det at kende sit lokalområde er at høre historierne fra
området. Projektet ”Guidede ture i Trekløver Vest” arbejder med fortællingen af den lokale historie. På ture rundt i de tre sogne fortælles
lokale historier og anekdoter om byen på bakken (Lydum), Kovang
(Kvong) og byen ved den lille skov (Lunde).
Målet er at få familierne på tur og synliggøre oaser i områder, hvor de
kan lege, spise og spille spil, og samtidig skabe interesse for de lokale
historier, værdier og oplevelser.
Turene kunne foregå med forskellige former for transport.
Det kunne eksempelvis være med gåturen/rundturen Kvong – Kvorup
– Lydum – Tarp – Lunde – Skjedsbøl – Kvong.
Det kunne være cykelture til spændende steder i sognene som, Mannehøj, Frøstrup Anlæg, Kvong Engpark, Frugtplantagen i Lydum, Kælkebakken i Lunde og ”Barfred”, den gamle præstegård i Lunde.
Derudover kunne der med projektet arbejdes med hestevognsture,
da der er kuske, heste og hestevogne klar og bosiddende i Trekløver-området.
For at informere om mulighederne for gå- og cykelture kunne der
arbejdes med kort til både cykel- og gåture, hvor en del af de lokale
fortællinger kunne indgå.
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Oplevelsescenter
Lydum Mølle

Lydum Mølle er en gammel vandmølle, der siden 1903 har været
anvendt til strømproduktion til det lokale samfund omkring møllen.
Stedet er en kulturperle. Vandmøllens historie går mange hundrede
år tilbage, og møllen har bl.a. fungeret som demonstrationsanlæg
for strømproduktion i starten af industrialiseringen, og herefter som
rekreativt område for herboende og turister. Om sommeren er der
”Åben Mølle” med guidede rundvisninger, hvor der både i 2018 og
2019 var 2.000 gæster. Derudover er møllen åben for lokale arrangementer og aktiviteter.
Det er foreningen Lydum Mølles mål at gøre stedet til et oplevelsescenter med mulighed for arrangementer som musik og foredrag
mm. Derudover vil vi forsøge at få skolerne til at begynde at bruge
mølleområdet til undervisning i Natur og Teknik.
For at gøre Lydum Mølle attraktiv for målgrupperne vil vi arbejde for
etablering af en scene på mølleloftet, etablering af en gangbro over
åen fra madpakkehuset til ”øen”, etablering af fliser i madpakkehuset,
renovering molen ved åens udløb fra turbinebygningen og oprensning af mølledammen.
Området skal være kendt som et område fuld af oplevelsesmuligheder.
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Indlandsturismen i
Trekløver Vest og
omliggende sogne
Trekløver Vests beboere, erhvervsvirksomheder, foreninger og andre
interesserede skal tilskyndes til at arbejde for at udbrede turismen i
området, så besøgende og turister får en god oplevelse i klyngen og
de nærliggende områder.
Turistbranchen og Varde Kommune er har givet udtryk for interesse
i at få turister ind i landet for at aflaste kystområderne, med bl.a. aktiviteter og overnatning i området, der kan give turister og gæster en
alternativ ferieoplevelse.
Oplevelser som vi i Trekløver Vest eksempelvis kunne tilbyde er
”Åbent landbrug” og relaterede virksomheder. Kanoture på Lydum Å
til og fra Lydum Mølle. Oplevelser i Kvong Engpark, Frøstrup Anlæg,
Tårnet ved Mannehøj (når det er etableret). For at understøtte dette
kunne der være fokus på shelters i byerne til overnatning, der kunne
arbejdes med en tydelig skiltning af gå- og cykelruter i klyngen og i
periode kunne der arrangeres guidede ture med historiefortælling.
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INDSATSOMRÅDE
Steder
-Bedre, smukkere og mere
sammenhængende fysiske rammer

Kvong, Lunde og Lydum skal fremstå som attraktive små byer, og formidle både et godt
førstehåndsindtryk og et vedvarende godt billede. De tre byer vil derfor i forbindelse
med dette indsatsområde, og under paraplyen Trekløver Vest, arbejde for byforskønnelse af centrale byområder. Det er et fælles ønske at skabe et attraktivt lokalområde. Som
samlende element og fælles fysisk projekt arbejdes der med opførelse af et tårn ved
Mannehøj, som er central beliggende mellem de tre sogne. Tårnet skal være et fælles
vartegn, som både kan anvendes som samlingspunkt mellem sognene og som interessepunkt for besøgende i området.
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Mål:

1:

35.751

Mannehøjtårnet

Ved et af sognenes højeste punkter, lige i midten af klyngen, skal der
arbejdes med et projekt, der ikke er geografisk forankret i et enkelt
sogn, Mannehøjtårnet. Der skal være fælles ejerskab for klyngens
projekt; det er vores projekt, vores tårn!
Tårnet skal være et spændende blikfang og være områdets vartegn.
Tårnet skal have en størrelse og fremtoning, der gør det markant og
synligt. Mannehøjtårnet skal være funktionelt, men også samtidigt
gerne fremtræde som et kunstværk i landskabet. Med et fælles projekt på neutral grund midt i klyngen, hvor alle sogne bliver tilgodeset,
kan der skabes en katalysator for fællesskabsfølelsen. Tårnet kan være
Trekløver Vests fyrtårn og sætte klyngesamarbejdet på landkortet.
Efter etablering kan tårnet være samlingspunkt i fortællingen af tidligere tiders fællesskab i området, både med plancher ved tårnet, men
også ved arrangementer, med historiefortælling. Ved Skt. Hans kan
klyngens borgere mødes til fælles arrangement og bavnebål ved tårnet. Yderligere elementer kan også tænkes ind i tårnets funktioner,
bl.a. er der mulighed for at opleve Nordeuropas største fugletræk.
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Byforskønnende hastighedsforanstaltninger i
Lydum
Det skal være trygt og behageligt at bo i klyngens byer. I Lydum kunne der arbejdes for byforskønnende hastighedsforanstaltninger på
Lydumvej. Etablering af fartdæmpning kunne tage form af blomsterkummer, vejbump eller chikaner, hvor der kan plantes træer. Elementerne til fartdæmpning kunne også indtænke eksempelvis julepynt i
byen. Såfremt der plantes gran i chikanerne, kunne disse eventuelt
pyntes ved juletid.

Copyright: Geodatastyrelsen, SDFE, COWI, Varde Kommune

26

Udviklingsplan – Lunde, Lydum og Kvong

Mål:

1:

5.000
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Lunde

Kvong
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Sogneprojekt

Vi har valgt at kalde vores projekt omkring byforskønnelse og nedrivning for et ”Sogneprojekt”, da vi alle ønsker at arbejde sammen i de
tre små sogne Kvong, Lunde og Lydum. Vi ønsker at skabe et område,
hvor alle får et godt førstehåndsindtryk af vores byer. Et godt førstehåndsindtryk, hvor det virker attraktivt for både de personer, som
passerer vores små byer, samt nuværende beboere og eventuelle tilflyttere. Vi ønsker at vores fællesområder benyttes af alle dem der har
lyst og mulighed. Vores fællesområder skal benyttes til arrangementer og sammenkomster for alle på tværs af de tre sogne. Motions- og
gangstier og eksisterende faciliteter som bålpladser, grillhytter, shelters og toiletter gør, at der er noget at slå sig op på.

I Lydum vil vi arbejde for:

Lysmaster på stadion, så stadion kan anvendes i den mørke tid.

Forskønnelse af hele byen med flagstænger

Julebelysninger i samtlige lygtepæle.

Mulighed for at opleve ”Dark sky” på Lydum Stadion.

I Kvong lægger vi vores fokus på forskønnelse af området ved Kvong Gl. Skole. Området
tænkes at kunne forskønnes med:

Buske og træer på den forhenværende skoles område

Flisebelagt sti med belysning over plænen

Belysning på parkeringspladsen i skolegården

Kunst på Kvong Gl. Skoles område ud til vejen. Gerne køer med blomstereng

Byskilt, hvor der kan oplyses om arrangementer i byen.

I Lunde har vi fokus på byforskønnelse med:

Nedrivning af faldefærdige tomme fraflyttede ejendomme.

Hastighedsnedsættende foranstaltninger ved mejeritorvet, købmanden og		
skolen

Ny asfalt på P-pladsen ved stadion

Ny asfalt ved skolen og købmanden

Velkomststandere ved indfaldsveje til byen

Lydum
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MejeriTorvet

Over for købmanden i Lunde, med skolen og pengeinstituttet som
nærmeste nabo, ligger en ryddet grund, hvor Danish Agro tidligere havde til huse. På pladsen for det forhenværende mejeri skal der
etableres et lille centralt beliggende bytorv med mulighed for parkering. I midten af pladsen plantes en lav cirkelformet hæk og inden for
denne placeres bænke til ophold på pladsen og enkelte affaldsspande. I projektet genbruges de gamle brosten fra mejeriet til den midterste del af pladsen. Ved etablering af pladsen ønskes der arbejdet
med muligheden for at få en mindre del af Skolegade, fra skolen og
hen til Østergade kategoriseret som en zone med hastighedsnedsættelse, hvor belægningen eventuelt kunne hæves.
Projekt vil kunne øge sikkerheden i bymidten, invitere til ophold og
forskønne området, hvilket kan højne oplevelsen af Lunde.
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INDSATSOMRÅDE
Sikkerheds- og oplevelsesnet
-Stier i trekløveret

Den fysiske fremkommelighed mellem klyngens byer er vigtig for borgerne i Trekløver
Vest. Med et ønske om en større grad af samarbejde mellem klyngens byer, er det vigtigt at være ordentligt forbundet med hinanden. Indsatsområdet sætter fokus på stiforbindelser mellem byerne. Cykelstier langs Kvongvej, Kastkærvej, Tarpvej og en natursti
mellem Kvong og Lunde er prioriteter inden for klyngen. Derudover er der fokus på
viden om rekreative vandrestier; en viden som skal samles og formidles, og Kvong Mose
hvor de rekreative stier skal udbygges og forbindes med Kvong Engpark.
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Cykelstier
i trekløver Vest
-En naturlig ting
Der skal arbejdes for at trekløverets børn, skal kunne cykle i skole i
Lunde. Det er vigtigt for borgerne i klyngen, at de tre byer i klyngen
bliver forbundet med både gang- og cykelstier – det giver god samhørighed til fælles udvikling og inspiration. Stier, der forbinder områdets byer, giver bedre forudsætninger for at få familier til at bruge
cyklen og mulighed for at øge opmærksomheden på Trekløver Vests
ressourcer og naturværdier. Et udbygget netværk af stier, der tilbyder
sikre ruter, vil kunne øge cykelaktiviteten blandt børn og voksne.
Ud over at der vil være sikker skolevej for børn i klyngen, vil mange
flere også kunne cykle til dagligvarebutikken i Lunde for at gøre deres
indkøb, plukke æbler i Lydum, eller måske tage på Safaritur hos Nygaards Afrika og besøge Kvong Engpark. Der er mange muligheder.
Dette projekts hovedfokus er på cykelstier langs Kastkærvej til Nørre
Nebel og Tarpvej til Kvongvej.
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Natursti Lunde-Kvong

Fra midten af Kvong til midten af Lunde er der ca. 4 km i luftlinje. Den
skønneste rute mellem de to byer er ikke den gængse vej, men i stedet en naturrute over markveje. Via vejene Gl. Kvongvej, Skjedsbølvej
og Frøstrupvej kan der opnås forbindelse mellem de to byer.
Med en optimering af ruten vil der kunne opnås bedre adgang til et
skønt naturområde og der gives mulighed for en større tilgang af
naturturister, som kan færdes sikkert mellem byerne/”off the beaten
track”. Projektet arbejder med forbedrede vejforhold og etablering af
en opholdsplads i nærheden af gravhøje langs ruten, hvor der er skøn
udsigt. Samtidig med en forbedret adgang til naturen, skabes der en
sikker rute for børn fra Kvong, som skal cykle til skolen i Lunde.
Der er mulighed for flere tilgange til etablering af en kvalitetsrute
mellem byerne, såfremt der kan opnås tilladelse fra lodsejerne. En
mulighed er at undersøge muligheden for at stabilisere ruten med
stenmel, så underlaget forbedres. Et andet alternativ er at se på muligheden for asfaltering af størstedelen af ruten. I et sådan tilfælde
kunne der arbejdes i 4 mulige etaper:
1.
Etape: forbind Gl. Kvongvej og Skjedsbølvej
2.
Etape: Asfaltering af Gl. Kvongvej
3.
Etape: Asfaltering af Skjedsbølvej
4.
Etape: Udvidelse af Frøstrupvej, således at der kan være cykelsti på sidste del ind til Lunde.
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Vandrestier i klyngen

I Trekløver Vest er der god adgang til vandrestier. Med dette projekt
sætter vi fokus på at få samlet informationerne omkring ruterne og få
dem ført frem i lyset, så de bliver kendt for alle der ønsker at bevæge
sig rundt til fods i klyngen. Der skal spørges til ruter i alle klyngens
sogne. Stierne der findes i forvejen skal kortlægges og afmærkes,
også dem som måske kræver lidt fint grus for at sikre god fremkommelighed. Projektet sikrer bedre adgang til og viden om den lokale
natur, og giver bedre mulighed for bevægelse og sundhed.
Der kan udarbejdes et klyngekort, hvor ruterne er samlet.

Copyright: Geodatastyrelsen, SDFE, COWI, Varde Kommune

38

Udviklingsplan – Lunde, Lydum og Kvong

Mål:

1:

50.000

Udviklingsplan – Lunde, Lydum og Kvong

39

Copyright: Geodatastyrelsen, SDFE, COWI, Varde Kommune

40

Udviklingsplan – Lunde, Lydum og Kvong

Oplevelsessti Kvong
Mose

Kvong Mose er en lille lokal perle som skal videreudvikles og forbindes med Kvong Engpark, så byens attraktive rekreative perler bliver
endnu bedre.
Adgangsforholdene i Kvong Mose skal forbedres og der skal undersøges den bedst mulige rute gennem mosen, hvor der tages hensyn
til den mest sårbare natur. Nogle dele af mosen er ufremkommelige,
specielt når der i længere tid har været vådt vejr. Fremkommeligheden forbedres ved etablering af boardwalks, som også i højere grad
vil kunne gøre området tilgængelig for svagt gående og kørestolsbrugere. Der skal etableres borde og bænke, hvor det er oplagt at
gøre pause og drikke en kop medbragt kaffe eller spise en madpakke.
For at kunne passere gennem området tænkes der at skulle etableres
selvlukkende klaplåger.
Projektet kan bibringe gratis oplevelser og motion i skøn natur for
både lokale og turister, og samtidig et givtigt fokus på fugle og fauna
i Kvong Mose.
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Sikkerhed i trafikken
Nørre Nebel

Det er et ønske for borgerne i Trekløver Vest, at man skal kunne færdes sikkert i trafikken, både som del af lokalbefolkningen og turister
der besøger området. Det skal være sikkert at køre fra Nørre Nebel
til Kvong, både for cyklister og ældre på el-scootere. Man skal kunne
færdes uden at blive forulempet af trafikken på Kvongvej.
Med dette projekt ønsker vi at arbejde for at skabe et sammenhængende netværk af cykelstier i klyngen og videre mod Nørre Nebel.
Etablering af 12 km cykelsti fra Kvong til Nørre Nebel via Kvongvej vil
være med til af binde meget af Varde Kommune sammen.
Etablering af cykelsti langs Kvongvej vil betyde, at der vil være cykelsti
fra Gårde, lige syd for Ølgod, i den nordøstlige del af kommunen,
til Vesterhavet. Fra Nymindegabvej vil der være adgang til kommunens veludbyggede cykelstinetværk. Der vil bl.a. være mulighed for
at cykle til Filsø eller rundt om Ringkøbing Fjord, på den nyetablerede
cykelrute i Ringkøbing-Skjern.
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