
#blaavandshuk  #viinaturen

NYT 
FOLKETING 

2015

VARDE KOMMUNE BRANDER SIG GENNEM FOLKELIG BEVÆGELSE
Alle kan bruge nyt slogan - Sammen med logoet er der lavet et flek-

sibelt slogan, der kan tilpasses de fleste situationer. 

Sloganet er „Vi i naturen“, hvor ordet „vi“ kan inkludere alle borgere, 

turister og virksomheder. Det er idéen, at alle kan tage sloganet til sig 

og bruge det i forbindelse med egne oplevelser og aktiviteter i naturen.

VI 
HAR DET 
GODT 
I NATUREN



INFRASTRUKTUR

Varde Kommune er arealmæssigt Danmarks 

femtestørste. Det stiller krav til vores infrastruktur. 

Varde Kommune ligger tæt på både EnergiMetro-

pol Esbjerg og motorvej E20, og vores virksom-

heder bidrager til den vækst, der lige nu foregår i 

offshore-industrien. 

Varde Kommune er desuden kendetegnet af flere 

store eksportvirksomheder og en meget stor turis-

mesektor. Varde Kommune er derfor afhængig af,  

at adgangen til E20 og resten af verden er i top. 

Nødvendige indsatser
• Den statslige rute 11 mellem Varde by og Kors- 

kroen (E20) skal udbygges. Analyser viser, at en 

udbygning er samfundsmæssigt rentabel.

• De tre jernbanestrækninger mellem Ribe og 

Oksbøl skal sammenbindes i en egentlig nær- 

bane, hvor kørslen sker på faste minuttal, en     

til tre gange i timen.

• Trinbræt i kommunens mindre bysamfund er 

vigtige for lokalsamfundenes udvikling.

TURISME

I 2013 havde Varde Kommune godt 3,3 millioner 

kommercielle overnatninger. Feriehuse er den vigtigste 

overnatningsform efterfulgt af camping. 

På campingområdet er Varde Kommune landets største 

med 701.870 overnatninger i 2013. 

De tyske gæster udgør hovedparten af turisme i Varde 

Kommune – efterfulgt af danske, norske og svenske gæ-

ster. Det samlede turismeforbrug er på 2,02 mia. kroner, 

og det medfører en værditilvækst på 1,152 mia. kroner.

For Varde Kommune er turismen et afgørende erhverv 

med potentiale til at skabe vækst i hele kommunen.

Nødvendige indsatser
• Planloven skal give bedre muligheder for udvikling af 

kystferieturismen.

• Prioritering af statslige og regionale erhvervsfremme-

midler til udvikling og markedsføring af vestkystturismen.

• Forbedring af kommunernes muligheder for investe- 

ringer i basal infrastruktur, kvalitetsudvikling og fælles- 

goder som adgang til natur og oprydning på strande.

• Fastholdelse af sommerhusreglen med en mindre rigid 

tolkning af reglerne om erhvervsmæssig udlejning.

LANDBRUGET

Landbruget er et topprofessionelt er-

hverv, der bidrager væsentligt til kom- 

munens økonomi og skaber mange 

lokale arbejdspladser. 

Rammerne omkring produktion og 

afsætning er landbrugets primære ud-

fordring. Der er meget på spil for land-

bruget, hvor samfundet risikerer store 

eksporttab og tabte arbejdspladser.

Nødvendige indsatser
• Begræns bureaukratiet i forhold til 

produktion og udvikling.

• Indfør investeringsordning, der tilgo-

deser generationsskifte og investe-

ringer.

• Implementer EU-regler på linje med 

de øvrige EU-lande.

• Hjælp med at åbne nye markeder 

for fødevareerhvervet.

• Fokus på erhvervsudvikling i land-  

zonerne.

REALKREDITFINANSIERING

I Varde Kommune ønsker vi, at almindelige men-

nesker med orden i økonomien kan få adgang til 

realkreditfinansiering af boligkøb. Også når ejen-

dommene ligger i landdistrikterne. 

Det er uholdbart at finansiere boligkøb via pante- 

breve med renter på ca. 7 procent, når resten af 

landet er begunstiget med hidtil usete nulrenter. 

Vi bliver nødt til at skabe et Danmark i bedre balance.

Nødvendige indsatser
• Arbejdspladser og vækst er afgørende for, at  

realkreditproblematikken løses. Derfor skal  

afgifter på særligt produktionsvirksomheder  

ikke overskride, hvad vi ser i vores nabolande.

• Realkreditselskaber og banker løser en samfunds- 

vital opgave, og det samfundsansvar skal politiker-

ne sikre, at de finansielle institutioner lever op til.

• Centralisering af statslige arbejdspladser skal nøje 

opvejes mod, hvilke konsekvenser det har for de 

nærområder, som arbejdspladserne fjernes fra. 

• Flere statslige arbejdspladser bør placeres uden-

for København.



MUSEUMSCENTER BLÅVAND 

Tegnet af Bjarke Ingels

Netop nu opføres Museumscenter Blåvand ved 

Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk. 

Museet opføres i klitlandskabet ved Atlantvoldens 

Tirpitz-stilling, som den tyske besættelsesmagt opførte 

under Anden Verdenskrig. Museet indkapsles i den gam-  

le jordrampe, som oprindeligt skulle bruges til at anlæg-

ge den største kanonbunker på vestkysten. 

Med udgangspunkt i bunkeren skabes der et museums-

center, der kan formidle historien om Atlantvolden. Ikke 

med fokus på beton og kanoner, men på de mennesker, 

der byggede og bemandede kanonerne.

Det kommende Museumscenter Blåvand bliver på 2.500 

m2 og kommer, foruden ankomstområde, butik og café, 

til at bestå af fire store udstillingsrum omkring et centralt 

fordelings- og anslagsrum. 

Museumscenter Blåvand er Danmarks niendestørste 

byggeri, påbegyndt i 2015.

FAKTA VARDE KOMMUNE

• Varde Kommune er årets højdespringer i Dansk 

Industris lokale erhvervsklimaundersøgelse med  

et hop på hele 52 pladser til en 12. plads. 

• Varde er Danmarks andenstørste turismekommune 

(målt på overnatninger og kun overgået af København).

• Geografisk er Varde Kommune den femtestørste 

kommune i Danmark. 

• Vadehavet er udnævnt af UNESCO til verdensnatur-

arv. Verdensarven kan opleves i den sydlige del af 

Varde Kommune.

• Varde Kommune er en stærk garnisonskommune 

med Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergent-

skole på Varde Kaserne, Hærens Kamp- og Ildstøtte- 

center i Oksbøl, Hærens øvelsesterræn og Hærens 

skydeterræn ved Oksbøl, samt Hjemmeværnsskolen  

i Nymindegab.

• Varde er Årets Cykelkommune. 

• Varde Kommune har med Nationalpark Vadehavet 

og Naturpark Vesterhavet lige uden for døren ene-

stående naturoplevelser til et aktivt fritidsliv.


