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Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til Udviklingsstrategi
2018-2021 samt udkast til Byrådets vurdering af disse

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Udviklingsstrategi 2019, har Varde Kommune
modtaget bemærkninger målrettet Udviklingsstrategien fra følgende:
1. SIV, Samarbejdende Idrætshaller i Varde Kommune (27.12.2018)
2. Udviklingsrådet Helle Øst (indkommet 27.12.2018)
3. Region Syddanmark (04.01.2019)
Miljø og sundhed
Helle Øst Udviklingsråd mener at natur og landbrug bør tænkes sammen. Udviklingsrådet mener der er et
stort potentiale i at skabe et kulturlandskab omkring landbruget der kan forbedre borgernes
naturoplevelser. Der bør f.eks. etableres flere gangstier, flere markveje og flere naturstriber omkring de
dyrkede jorde. Foreningen mener de seneste års tendenser til marksammenlægning og vejnedlæggelser
reducerer borgernes muligheder for at have adgang til både natur og opdyrkede områder i kommunen.
Udviklingsrådet mener der er et stort sundhedspotentiale i at skabe muligheder for at borgerne kan gå
ture i og omkring naturen, og at der bør etableres flere stier i samarbejde med landmændene. Denne
kontakt med naturen kan afhjælpe de problemer med stress som det moderne samfund er plaget af. En
nærmere kontakt med landbruget og dyreholdene kan også skabe mere viden og mere opmærksomhed
omkring både natur og opdyrket kulturlandskab.
SIV (Samarbejdende Idrætshaller i Varde Kommune) mener udviklingsstrategien mangler visioner, strategier
og målsætninger for idrætsfaciliteterne i kommunen. Der mangler målsætninger for de fysiske rammer
som de forskellige persongrupper skal anvende og være i.
Region Syddanmark ser perspektiver for fremtidigt samarbejde med Varde Kommune inden for bl.a. den
strategiske målsætning ”Sund kultur for hjerne og krop”, hvor borgernes sundhed kobles med indsatser
inden for kultur, fritid og idræt.
Byrådets vurdering:
Byrådet ønsker at gøre opmærksom på, at Udviklingsstrategien udstikker de overordnede retninger for
Varde Kommune i perioden 2018-2021, hvor de ni strategiske målsætninger præciserer hvilke områder,
der særligt er fokus på. Af Udviklingsstrategien vil der udspringe mange forskellige initiativer og
projekter. Projekter, der inddrager naturen vil være et naturligt følge af blandt andre målsætningerne
”Sund Kultur for hjerne og krop”, ”Danmarks bedste turismekommune”, ”Flere slår rødder i Varde
Kommune” og ”I Varde Kommune står vi sammen”.
I Varde Kommune har vi med visionen ”Vi i Naturen” løbende et fokus på at inddrage naturen i
udviklingen af både kultur-, fritid-, sundhedsfremmende- og turist oplevelser og aktiviteter.
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Udvikling af kommunens idrætsfaciliteter vurderes at varetages i den strategiske målsætning ”Sund
Kultur for hjerne og krop”. Udviklingen af idrætsfaciliteterne herunder opstilling af visioner og
målsætninger ønskes varetages i en dialogbaseret proces, hvor Udvalget for Kultur og Fritid
samarbejder med SIV og halinspektørerne om fremtidens idrætsfaciliteter i Varde Kommune.
Byrådet ser ligeledes samarbejdsmuligheder med Region Syddanmark indenfor den strategiske
målsætning ”Sund kultur for hjerne og krop”.
Afledte justeringer:
Ingen.
Erhverv i udviklingsområderne
Helle Øst udviklingsråd ønsker, at der i udviklingsstrategien fokuseres mere på landbruget.
Udviklingsrådet fortæller at der er stort potentiale i samspillet mellem naturoplevelser og
landbrugsudvikling i Varde Kommune. En forbedret landbrugsudvikling med flere idylliske præg i
kulturlandskabet kan skabe mere harmoniske nærområder, der kan støtte Varde Kommunes vision ”Vi i
naturen”. Dette kan også støtte kommunens bosætningspolitik og tiltrækning af tilflyttere.
Udviklingsrådet mener der bør sættes mere fokus på udviklingen af gårdbutikker med lokalt
producerede varer, busture med guide fra Blåvand til gårde i Varde Kommune eller besøg på dambrug
eller restaurationer med smagsprøver af lokale fødevarer. Varde Kommune bør støtte landbruget ved
dræn af lavtliggende marker, forbedret løb i vandløb, og forbedrede trafikforhold til landbruget, evt.
med vigepladser så traktorer ikke skaber unødig kødannelse.
Region Syddanmark mener udviklingsstrategien støtter godt op om den regionale vækst og
udviklingsstrategi. Regionen vil også i fremtiden gerne engagere sig i kommunens arbejde og fortsætte
dialogen om samarbejde i regi af udviklingsaftalen for Storbyregion Esbjerg.
Byrådets vurdering:
Byrådet ønsker at gøre opmærksom på, at Udviklingsstrategien udstikker de overordnede retninger for
Varde Kommune i perioden 2018-2021, hvor de ni strategiske målsætninger præciserer hvilke områder,
der særligt er fokus på. Af Udviklingsstrategien vil der udspringe mange forskellige initiativer og
projekter. Udviklingen af kommunen under visionen ”Vi i Naturen” er en løbende opgave, der ligeledes
understøttes af udviklingsstrategien og de initiativer, der vil udspringe heraf. Derfor vurderes det, at
potentialet i samspillet mellem naturoplevelser og landbrugsudvikling vil udvikles under f.eks. de
strategiske målsætninger ”Danmarks bedste turismekommune” og ”Flere slår rødder i Varde
Kommune”.
Byrådet gør opmærksom på, at der eksisterer en drænningsret, med mindre der er tale om et okker
potentielt område. Ifølge vandløbsloven kan alle rejse en reguleringssag af et vandløb, men det fremgår
af vandløbslovens, at den, som har nytte af reguleringen, skal betale for reguleringen af vandløbet. Der
vil ved dræning af lavtliggende områder blive frigivet mere CO2, hvorimod det også er muligt at lade de
lavtliggende områder indgå i kvæstof-/CO2- vådområder, som vil være til gavn både for landbruget og
klimaudviklingen. Det vurderes desuden at, der skal tages højde for blandt andet landzoneregler og
lokale udviklingsplaner i en eventuel udvikling af fremtidige gårdbutikker.
Afledte justeringer:
Ingen.
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