
Varde Kommunes vision 2030
Varde Kommune – i ét med naturen
Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i 
skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i 
vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet – både gennem aktivitet og gennem 
den ro, man føler, når man går i ét med naturen.

Udeskolerne giver sunde og glade børn – og aktiv læring i verdensklasse. Vi går foran i udviklin-
gen af læring i og om naturen, så andre inspireres til at undervise i det fri. Gennem et aktivt for- 
eningsliv skabes nye fællesskaber i naturen, og den internationale sommerlejr, der årligt samler 
25.000 unge friluftsentusiaster og spejdere, er et symbol på vores syn på fællesskab og aktiv 
læring i naturen. Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes 
ind i institutionerne gennem dyrehold og plantekasser for at skabe livsglæde og bidrage til reha-
bilitering.

Ud af naturen og det frie liv spirer et aktivt erhvervsliv. Iværksættere inspireres af naturens  
principper til udvikling af produkter og teknologier (bionisk innovation). Virksomheder indenfor 
byggebranchen, håndværksfagene og industrien udnytter naturen i produktinnovation, i udvikling 
af ydelser og i markedsføringen. Landbruget knopskyder med nye nicheprægede produktion-
er, der gennem formidling, oplevelser og gourmetprodukter understøtter turisme og udendørs 
læring.

Frilufts- og adventurelivet danner grobund for udvikling af oplevelsesøkonomien i form af ser-
vices, produkter og ideer, som understøtter rekreation, turisme og events. Oplevelsesturismen 
udnytter Vesterhavet, heden, skovene og åen samt Vadehavets unikke status som verdensnatur- 
arv. Turistsæsonen strækker sig over hele året, og vores gæster bruger aktivt det brede udbud af 
fysiske og kulturelle oplevelser i det fri. Et Land Art projekt i internationalt format forbinder Tirpitz 
og Filsø, ligesom der afholdes internationale sportsbegivenheder og gourmet-festivaler i naturen. 
Vi har både luksuriøs overflod og ferie på naturens primitive vilkår. Vadehavets fugle- og dyreliv, 
den lokale gastronomi og det levende kulturliv skaber enestående oplevelser, der tiltrækker lokale 
såvel som gæster fra ind- og udland. 

Vores arkitektur er inspireret af naturens principper, opfattelsen af “ude” og “inde” udfordres 
konstant, og husene indbyder til fysisk aktivitet. I offentlige rum, på veje og stier og i kommunens 
bygninger udvikler vi løsninger, hvor alle får naturen ind på livet på nye og nyttige måder. 
Planter og dyr kommer ind, møderne holdes i det fri og kantinens mad dyrkes lige uden for råd-
huset. Alt byggeri og nye anlæg involverer og interagerer med naturen og energiforsyningen er 
bæredygtig.

I 2030 er vi kendt for at demonstrere, hvordan et moderne, aktivt liv med og i naturen giver  
livskvalitet. Varde Kommune – i ét med naturen.


