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Mælkevejen til Outrup

Oplevelser i Mælkeland

Bedre dyrevelfærd!

Optimeret mælkeproduktion
med ny teknologi!

Nye, levende landskaber!

Mælkevejen er et forslag til en oplevelsesrute,
der binder de ret forskelligartede landområder
omkring Outrup og Henne bedre sammen
- fra stranden og klitterne i vest til de åbne
marklandskaber i øst.

Det lokale guld

Henne Strand

Omkring Henne Strand, gennem Blåbjerg
Klitplantage og ned mod Filsø er der
mange cykel- og stisystemer, som giver
masser af muligheder for at komme ud og
få både frisk luft og gode naturoplevelser.
Øst for Henne Kirkeby er mulighederne
færre. Landområderne omkring Outrup
har dog også meget spændende at byde
på – for eksempel i forhold til landbrug.
Sydvestjylland, herunder de nærmeste
landområder omkring Outrup, har de største
koncentrationer af malkekvæg i Danmark.
Det giver mulighed for spændende oplevelser
og fortællinger om dansk landbrug og
dets sammenhæng med naturen omkring.
Kan man på sigt forestille sig nye gang- og
cykelforbindelser i og omkring Outrup, og
herfra ud mod Vesterhavet? For eksempel en
sti henover Søvig Bæk og gennem det åbne
landbrugslandskab vest for Outrup?

Projektområdet
Outrup

Bæredygtigt foder direkte fra marken!

Varde Kommune

Cykelruten gennem mælkelandet - en oplevelse af hjertet i dansk landbrug
Outrup 2030
Hvad synes du? Læs mere her på siderne
og vær med i drøftelse- og arbejdsmøde for
alle.

Henne Strand

Henne Kirkeby
Outrup

Filsø
En oplevelsesrute med masser af spændende stop: Strand og hav, skov og natur, fugle- og dyreliv, kulturhistorie, åbne marklandskaber, lokale fødevarer
Outrup C:
porten til
landbrugslandet
Mælkeland
- køer på græs!

Åbne gårde
- køb en bøf!

Vesterhavet

Lokale
råvarer

Mælkeruten:
Henne Strand
-Outrup

Livet som ko
- om avl og racer

Det hvide guld:
de bedste lokale
mælkeprodukter

BRIE
- af mælk fra
Carls får

Henne Kirkeby:
kulturhistorie og
landbrug som
i gamle dage

Bondegårds
B&B!
YMER
MÆLK- af mælk fra

Outrup
Mælk

MÆLK

- fra Oles køer

- fra Oles køer

Ibs køer

Et partnerskab baseret
på kærlighed til
Uggerby Å

Naturen
omkring
Filsø

Henne Strand

Kyst og klit

Henne Kirkeby

Filsø

Mark og sø

Landbrugsland

Outrup

Åbne marker
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En anden måde at bo på?

Landbrug
Natur

Bosætning

MARKERNE

ENGEN OG ÅDALEN

Outrup, Porten til landbrugslandet - Køb dine lokale fødevarer her!

ENGEN!
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Et partnerskab baseret
på kærlighed til
Uggerby Å
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Se dyrene
- smag forskellen!

em

ark
er

Noget med bosætning

Bedre kontakt mellem by og land
- et grønt hjerte langs bæk og eng,
gennem byen og ud mod de åbne marker

Outrup
Turen som princip.
4 km ved Outrup

Naturen ind i stuen!
Får i haven!
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Ko og kalv i det høje græs

Markerne

Engen og Ådalen

Mælkevejen
BRIE

Cykelrute mod Henne strand.
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Et partnerskab baseret
på kærlighed til
Uggerby Å

Varde Kommune er midt i arbejdet med en strategi for den
fremtidige udvikling af kommunens landområder. Mange steder
i landområder og i landsbyer falder befolkningstallet, mens det
stiger i Varde By. I landområderne omkring Henne og Outrup er
der udfordringer i forhold til befolkningstallet, men også stærke
potentialer i forhold til landbrug og turisme. Kan Outrup By bruge
de lokale ressourcer til at skabe nye udviklingsmuligheder i de
kommende år?

Ha
Kø nde
b d lss
e l trøg
ok
ale et:
sp
ec

Med oplægget her vil vi gerne invitere til en debat om, hvordan en
2030-Strategi for Outrup By og de omkringliggende landområder
ser ud med Outrup-borgerens briller? Varde Kommune ønsker at
bruge strategien som afsæt for et tæt samarbejde mellem borgere
og turisme-, natur- og landbrugsaktører, som alle kan bidrage aktivt
til at skabe gode rammer, både for borgere og besøgende i Outrup,
såvel som i andre lokalsamfund i kommunens landområder.
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Vi afholder også drøftelse- og arbejdsmøde for alle interesserede
torsdag den 13. oktober kl. 16:30-18:00 på Outrup Kultur og
Idrætscenter, Idrætsvænget 29.
Kom og vær med!
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Vi vil meget gerne høre din mening!
Du kan sende dine kommentarer til:
Charlotte fra Varde Kommune: chho@varde.dk (tlf.: 79 94 74 73)
eller Christian fra Urland:
cha@urland.dk (tlf.: 29 80 77 93)
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Livet som ko
- om avl og racer
MÆLK

Skal der flere turister til Outrup? Og hvordan?
Besøgende udefra kan være vigtige og kærkomne
bidrag til omsætningen i byens butikker. I
sommerhalvåret har hovedgaden en strøm af
feriegæster, men for mange drøner lige igennem
på vej ud mod Vesterhavet. Måske kan en fælles
indsats om at opbygge spændende, anderledes
tilbud, for eksempel i forhold til den store
fødevareproduktion i lokalområdet, være med at
gøre Outrup til et sted, man bare skal besøge, når
man er i Vestjylland?
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Landskabet, landbruget og de åbne marker fylder
ikke mere så meget i bybilledet i Outrup, som det
har gjort engang. Kan man gøre lokalområdets
måske vigtigste erhverv – mælkeproduktionen
- til en mere synlig del af byen, som kan bidrage
positivt til bosætning og oplevelsesmuligheder?
Kan man på sigt forestille sig nye placeringer til
byens boliger? Nye udstykninger i kanten af byen,
hvor udsigten ud over det åbne landbrugslandskab
er i fokus? Eller en omdannelse af den eksisterende
by, hvor villaveje bliver mere grønne, og parceller
bliver overtaget af naturen, efterhånden som
overflødiggjorte bygninger bliver fjernet?
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Vi behøver ikke alle sammen bo i de store byer –
men de mindre landsbysamfund skal byde sig til,
hvis de fortsat skal være spændende steder at bo.
En by som Outrup skal have særlige kvaliteter i
forhold luft, natur og landskab – kvaliteter som
opvejer, at man bor lidt langt ude på landet.
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