
  

UDVIK-
LINGS-
PLAN
Skovlund 2025

Naturen er vores styrke og kilde til store oplevel-
ser. 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

- lokalsamfundet med de mange arbejdspladser  

og nationaliteter 



Forord
Udviklingsplanen for Skovlund 
er lavet i 2016  i samarbejde med  
mange engagerede og interesse-
rede borgere fra byen og Varde 
Kommune  

På to møder er der blevet idéudvik-
let, diskuteret og arbejdet, forud for 
at vi sammen har skabt en fælles 
plan for den fremtid, vi ønsker for 
Skovlund med en vision og projek-
ter, vi ønsker at igangsætte. 

Udviklingsplanen er et dynamisk 
dokument, hvor der vil komme 
projekter til og andre vil forsvinde 
hen over den 10-årige periode, hvor 
vi arbejder med udviklingsplan. 

Udviklingsplanen er en paraply, 
som vi ønsker, skal samle kræfterne 
for at igangsætte projekter, som vi 
mener, kan være med til at sikre en 
god udvikling for Skovlund.  

Den skal derfor ses som en med-
spiller til de foreninger og individer, 
som gør en kæmpe indsats for at 
gøre det attraktivt at bo i Skovlund.

De projekter, der er nævnt i planen, 
er idéer til, hvad vi gerne vil arbejde 
med fremover. Flere af projekterne 
starter ud med en undersøgelse af 
om, det er muligt at realisere dem. 
Det sker ved at projektgrupperne 
går i dialog med relevante partnere. 
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Vision Skovlund 2025
Lokalsamfundet med de mange arbejds-
pladser og nationaliteter

Skovlund er i 2025 kendt for sit blomstrende erhvervsliv, fællesska-
bet og det rummende og udviklende miljø for alle.
Sammen skaber vi de bedste rammer for at komme godt fra start 
og videreudvikle sig med base i Skovlund.

4 Udviklingsplan – Skovlund 2025



Indsatsområder og projekter 
Udviklingsplanen er opbygget med en 
vision og de fire nedenstående temaer:

• Fra 0-16 på 10 sekunder  
Børn og unge

• Aktiviteter for alle  
Fritid og kultur

• Noget for enhver smag  
Bosætning

• Nytænkning og samskabelse  
Arbejdspladser

Temaerne er fastsat af byens borgere i 
en proces forud for udviklingsplanen.  
 
I arbejdet med udviklingsplanen er de 
blevet bekræftet og understøttet med 
konkrete projektidéer.

 

Til hvert af de fire temaer er der således 
tilknyttet projekter, som understøtter 
temaerne.  I løbet af den 10-års periode, 
hvor udviklingsplanen løber, vil der 
komme flere projekter til og andre vil 
forsvinde alt efter muligheder, ressour-
cer og interesse. 

 

0-16 på 10 sekunder 
Børn og unge

Noget for enhver smag  
Bosætning

Nytænkning og samskabelse  
Arbejdspladser

Skovlund midt i naturen

 
Træningsområde for alle i det fri

 
Kulturmusik Skovlund

 
Aktivt kulturhus

 
Autocamperplads

 
Æblebyen

Bo og lev i attraktive miljøer  
- stedet for alle

 
Skovlund i Fokus

 
Huset “den 3. alder”

 
Forskønnelse af Skovlunds indfaldsveje

 
Styrkende veje i  

Skovlund bymidte

INNO-Center SkovlundMade in Skovlund

Aktiviteter for alle 
Fritid og Kultur

5Udviklingsplan – Skovlund 2025



6.000,001 :

02-maj-2016

Emne: Sagsbeh:

Dato:

Mål:

Sags nr.

Varde Kommune - Bytoften 2 - DK 6800 Varde - Tlf. 7994 6800
www.vardekommune.dk - e-mail: vardekommune@varde.dk

12

13

11

11

11

11

10

9

9

6

5

4

4
2

8

8

1

1

1

6 Udviklingsplan –  Skovlund 2025



1

Børn og unge
Made in Skovlund

Fritid og kultur
Skovlund midt i naturen

Træningsområde for alle i det fri

Kulturmusik Skovlund

Aktivt kulturhus

Autocamperplads

Æblebyen (flere steder, ikke geografisk placeret)

Bosætning
Bo og lev i attraktive miljøer - stedet for alle

Skovlund i Fokus 

Huset “den 3. alder”

Forskønnelse af Skovlunds indfaldsveje

Styrkende veje i Skovlund bymidte

Arbejdspladser
INNO-Center Skovlund
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Med indsatsområdet sætter vi fokus på børn og unges trivsel og udvikling fra 
de værdifulde barneår frem mod et aktivt arbejdsliv. Vi forventer, at vores fo-
kus øger antallet af børn i vuggestue, børnehave og på fri- og efterskole. Gen-
nem nye initiativer med fokus på uddannelse af børn, unge og voksne vil vi 
give børn og unge så god en ballast, at de tager ud og oplever verden - både 
nationalt og internationalt, men også at de har lyst til at vende tilbage til Skov-
lund for at bruge deres viden og erfaringer
Den unikke placering, hvor man kommer fra den ene institution til den anden 
og til de private erhvervsdrivende på få sekunder giver gode muligheder for 
et øget samarbejde, som gør Skovlund attraktiv for både borgere og erhvervs-
drivende.
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0-16 på 10 
sekunder 
Børn og unge



Formål
Gennem opbrydning af 
de traditionelle rammer 
ønsker vi at skabe bedre 
og alternative rammer for 
læring med særligt fokus på 
de 0-16 årige.

Indhold
Vi vil udvikle og styrke det 
unikke samarbejde mellem 
Skovlunds privat vugge-
stue/børnehave, friskole 
og efterskole og byens 
erhvervsdrivende.
En tanke kunne være flere 
lære-/elevpladser i byen, 
integrere samarbejde med
skolerne, etablering af faci-
liteter til voksenundervis-
ning, efteruddannelse mv.
Projektet kan kobles sam-
men med projektet med 
INNO-Center Skovlund.

Værdi
På få sekunder kommer 
man fra det ene til det 
andet sted. Det giver 
muligheder for et uddan-
nelsessamarbejde, som skal 
gøre Skovlund attraktiv for 
både borgere og erhvers-
drivende. 
Lokale uddannelsesmulig-
heder for alle aldersgrupper 
kan være med til at sikre og
øge bosætningen i byen. En 
øget bosætning – for især 
børnefamilier – vil desuden 

medføre øget tilslutning 
til vuggestuen, børneha-
ven, friskolen og efter-
skolen skulle gerne få 
øget tilgang. Og dermed 
en positiv spiral for byen.
Projektet skulle i øvrigt 

gerne give de erhvervs-
drivende et øget salg 
grundet øget omtale, 
social ansvar, mv.
Efterskoleeleverne er 
med til at sætte byen på 
landkortet med sloganet 

»Made in Skovlund«!

Kontakt
Kirsten Madsen 
brig@bbsyd.dk
51266566

 

Made in Skovlund

#viinaturen
#skovlund2025

1
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Med indsatsområdet ønsker vi at sætte fokus på foreningslivet, aktiviteter i det 
fri og  kulturelle aktiviteter. Generelt aktiviteter for alle aldre.
Vi forventer, at dette vil inspirere flere til at gøre brug af de mange muligheder, 
som foreningerne og naturen i og omkring Skovlund byder på. 
Derudover håber vi, at dette fører til, at flere vælger at (komme tilbage og) bo-
sætte sig i Skovlund.
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Aktiviteter for 
alle  
Fritid og kultur



Formål
Vi ønsker at skabe sammen-
hæng og synlighed mellem 
stier i Skovlund og omegn, 
som giver flere lyst til at 
opleve og få oplevelser i 
naturen, samt motion. 

Indhold
Skiltning og opmåling af 
trampestien  
Der sættes skilte op og 
ruten afmåles for en sti fra 
Vejlevej 65 til stedet, hvor 
stemmeværket lå.  
 
Cykelkort 
Der laves to cykelkort:

• Trampestien 
• Gulddalslund

Det kombinerer forskellige 
motionsformer. Kortene 
skal fortælle om ruten og, 
hvad man ser på sin tur 
gennem landskabet. 
 
Oplysningsskilt ved å-sam-
lingen
Oplysningsskilt der hvor 
Ansager Å møder Grindsted 
Å og bliver til Varde Å.

Renovering og historisk 
opmærkning
Stien fra Solbakken til 
byparken navngives efter 
en frihedskæmper fra 2. 
Verdenskrig, som er født og 
opvokset i Skovlund, og et 
skilt med hans historie. 

Mere end blot natur 
QR-koder rundt i naturen 
kan give ekstra oplevelser 
ved at give adgang til eks-
tra informationer, forslag 
til aktiviteter, mv.
 
 

Værdi
Flere vil bruge stierne, 
da de kan bruges af flere 
målgrupper (cykel, løb, 
gå rundt i og omkring 
Skovlund). 

 
 
 
Kontakt 
Tina Tyndkjær-Thomsen 
tinatyndkjaer@hotmail.
com
21768366

Skovlund midt i naturen

#viinaturen
#skovlund2025

2
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Formål
Etablere et område med 
enkle og let tilgængelige 
trænings faciliteter, som 
skaber de bedste rammer 
for udendørs træning, for 
både trænede og nybe-
gyndere, for de seriøse og 
de spontane, og for alle 
aldersgrupper.

Indhold
Anskaffelse af enkle red-
skaber, som kan bruges til 
mange forskellige træning-
søvelser, kun fantasien sæt-
ter grænser.  Inspireret af 
motionscenter og crossfit.

Suppleres med enkle stå-
ende events hvor man som 
bruger kan få inspiration og 
hjælp til brug af faciliteter-
ne, af en instruktør.  

Efterfølgende vil der under 
Skovlund Idrætsforening 
blive oprettet trænings-
evnts med mulighed for 
medlemskab. 

Værdi
Det giver mulighed for uden-
dørs træning hele året.
Det er særligt interessant i 
sommerhalvåret, hvor der ikke 
tilbydes gymnastik, for alle 
aldre og niveauer. 

Det giver i øvrigt mulighed 
for individuel træning i 
naturen. Det vil kunne kom-
bineres med holdtræning, 
som vil øge fællesskabet i 
SIF på tværs af sportsgrene.  

Kontakt
Simon Sommer
simonsommer32@hotmail.
com
28262081

Træningsområde for alle i det fri

#viinaturen
#skovlund2025

3
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Formål
Vi ønsker at skabe et fælles-
skab om kulturoplevelser

Indhold
Vi vil blandt andet etablere:

• Fredagstræf
• Harmonikatræf
• Skovlund Festival
• Teater

Værdi
Vi forventer, at det vil skabe 
liv og aktivitet, så byen virker 
spændende for beboerne og 
tiltrækkende for tilflyttere.
Kontakt

Kulturmusik Skovlund

#viinaturen
#skovlund2025

4

Kontakt
Ejgil Morsing 
morsinge@gmail.com
51789357
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Formål
Videre udvikling af et hus, 
hvor byens borgere og 
virksomheder kan afholde 
både daglige aktiviteter og 
særlige arrangementer, og 
hvor foreningslivet har en 
samlet base.

Indhold
Der er flere delelementer i 
projektet.

• Etablering af et lokale 
til møder og mindre 
arrangementer

• Ombygning af eksiste-
rende rammer (kvist, 
nødudgang, lydisole-
rende tæppe mv.) 

• Renovering/ombyg-
ning af udendørsarea-
lerne. Etablering af en 
event og musikgruppe, 
som står for forskelli-
ge arrangementer for 
byen-primært i kul-
turhuset, men også i 
anlægget.

Værdi
Projektet igangsætter ringe 
i vandet. Det skulle gerne 
medføre øget brug af kul-
turhuset gennem flere bru-
gere og aktive medlemmer 
af kulturhusets forening.

Det forventer vi medfører 
flere aktiviteter for byens 
borgere.

Kontakt
Poul Henrik Hansen
lundsvang@gmail.com
51236237

Aktivt kulturhus

#viinaturen
#skovlund2025

5
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Formål
Tiltrække turister til byen 
og de kan opleve den skøn-
ne natur vi har omkring 
byen. 
Desuden kan det øge om-
sætningen i Min Købmand.

Indhold
Etablering af en autocam-
perplads

Værdi
Byen bliver mere kendt 
og øget omsætning i Min 
Købmand, så butikken kan 
overleve.

Autocamperplads

#viinaturen
#skovlund2025

6

Kontakt
Eigil Vedstesen
e.vedstesen@gmail.com
75292361
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Formål
Vi ønsker at gøre byen og 
egen grønnere, og at skabe 
et sammenhold og gro-
bund for små virksomheder 
og hobbybrug

Indhold
Plantning af frugttræer, 
podning, forarbejdning af 
frugten.
Plantning i private haver, 
og offentlige ubenyttede 
arealer.  
Måske i en forening starte 
med podning, plantning, 
pasning, høstning, most-
ning og videreforarbejd-
ning.

Værdi
Ud over at pynte byen og 
fremme sundheden, vil 
projektet været med til at 
sætte Skovlund på landkor-
tet.

Det vil desuden skabe et 
sammenhold og samarbej-
de for hele egnen

 

Æblebyen
7

#viinaturen
#skovlund2025

Kontakt
Aage Ølgaard 
aageoel@gmail.com
22920203
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Noget for enhver 
smag 
Bosætning    

Med indsatsområdet ønsker vi at forskønne Skovlund og gøre lokalsamfundet 
kendt for sine mange muligheder for alle aldre og  alle erhverv.
Vi forventer, at indsatserne øger interesse fra både borgere og gæster for 
Skovlunds mange arrangementer og tilbud. Dette håber vi på sigt øger antal-
let af borgere.
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Noget for enhver 
smag 
Bosætning    

Formål
Hovedidéen består i flere 
måder at bygge og bo på. 
Men det er de attraktive 
miljøer, der skal skabe 
grobund for kommende 
bebyggelse og tilflytning. 

Indhold
Kan deles op i miljøer, om-
råder, etaper. Der tænkes, at 
man kan ”sælge” før udsty-
king ved de områder, hvor 
det er muligt, eller et krav 
 
Brug af matrikler på forskel-
lig vis
Én matrikel kunne bruges 
til private/individuelle ejer-
boliger, og hvor haven er et 
”fælles anliggende” for alle 
ejerboligerne på matriklen, 
eller for byens borgere, 
etableret med LAR, mv. 
På en anden matrikel er 
man blevet enige om en 
anden konstellation. 
 
Forskellige materialer og 
byggerier
Ét sted bygger man stort og 
flot i mursten, et andet sted 
mindre og med træbjælker, 
et tredjested i noget alter-
nativt materiale (halmhuse, 
mv.).
Ude i byen er der områder, 
som understøtter de behov 
og ønsker, der er til en at-
traktiv fritid (fælles koloni-

have, klatring i træer, mv.).
De forskellige konstellati-
oner skabes ud fra de nye 
miljøer der tilføjes byen. 
 
Det betyder, at hvis man 
tager 3 nye områder, skal 
disse individuelt tilpasses 

efter forskellige typer kon-
stellationer. 

Værdi
Vi forventer, at nye, ander-
ledes, attraktive mulig-
heder i forhold til måder 
at bygge, bo og leve på, 

vil øge bosætningen i 
Skovlund.

Kontakt
Rasmus Emborg Sadova 
ra_sadova@hotmail.com
60803261  

Bo i attraktive miljøer - stedet for 
alle

#viinaturen
#skovlund2025

8
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Formål
Vi skal værne om vores by 
blandt andet ved at inte-
grere tilflyttere i lokalsam-
fundet. 
Det gør vi ved at give 
dem en varm velkomst 
og tilbyde en lettilgænge-
lig informationskilde om 
lokalsamfundet og vores 
arrangementer. 

Indhold
Info blad
En lille pjece med velkomst 
fra virksomhedere, instituti-
oner og foreninger, og som  
fortæller om hjemmesiden, 
appen og mailservicen.  

Vekomstkomité
En person, som byder 
tilflyttere velkommen, og 
giver infobladet og måske 
en blomst eller kurv.

Informationstavle 
En  tavle, der tydeligt infor-
merer om, hvad der sker 
i byen, og fortæller især 
pendlere om Skovlund som 
en hyggelig by med fælles-
skaber og arrangementer. 

App, hjemmeside, mailser-
vice
Det skal gøres nemt at fin-
de informationer - både for 
borgere og nye tilflyttere.

Skovlund i Fokus
9

#viinaturen
#skovlund2025

#viinaturen
#fåborg2021

Værdi
Skaber et endnu bedre 
fællesskab, flere deltagere 
i aktiviteter og arrange-
menter, bedre integration 
af tilflyttere og få flere til 
at flytte til byen. 

Kontakt
Katja Hansen
katjahansen9515@gmail.
com
40468028
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#viinaturen
#fåborg2021

Formål
Med projektet vil der opstå 
et samlingssted, som un-
derstøtter Skovlund som 
et sted, hvor man kan blive 
gammel, og hvor omsorg, 
aktivitet og værdighed er i 
højsædet.  

Indhold
Etablering af et nyt bolig- 
og aktivitetsmiljø inspireret 
af Olle Kolle, hvor man kan 
bo så længe som muligt 
når man bliver gammel og 
hvor brugerne (beboere og 
Skovlunds borgere i øvrigt) 
fastlægger  forskellige akti-
viteter på området. 

Man vil opleve et sted, 
hvor aktiviteterne tager 
udgangspunkt i borgernes 
interesser. Der vil opleves et 
fællesskab og forlængelse 
af livskvalitet på stedet.

Værdi
At man kan bo og have sit 
virke i Skovlund »fra vugge 
til krukke«.  
Skovlunds ældre borgere 
har mulighed for at blive i 
nærmiljøet.

Skovlund bliver kendt for 
et nytænkende sted for 
ældre, hvor fællesskab og 
livskvalitet er de bærende 
elementer.

Huset »den 3. alder«

#viinaturen
#skovlund2025

10

Kontakt
Lenette Beltran-Sørensen 
salsahjerte@outlook.dk
29626452
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Formål
En smuk by, der signalerer, 
at jeg får lyst at stoppe op 
og udforske byen.

Indhold
Forskønne indfaldsvejene 
ved

• Ansagervej
• Hovedgaden
• Lundvej
• Borgergade

Og hvad herefter følger

Værdi
Flere får forhåbentlig lyst til 
at bosætte sig i Skovlund.

Skønheden signalerer ro, 
fred, ordentlighed, tryghed, 
samarbejde og sammen-
hold.

Derudover forventes det, at 
byen (husene) bliver mere 
værd.

Forskønnelse af Skovlunds ind-
faldsveje

11

#viinaturen
#skovlund2025

#viinaturen
#fåborg2021

Kontakt
Lone Emborg Sadova 
heksehaven@godmail.dk
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#viinaturen
#fåborg2021

Formål
Med projektet vil vi sikre, 
at vores huse ikke falder 
sammen af de rystelser, 
der kommer fra vejbelæg-
ningen – alt for høj fart i 
gennem byen – tung trafik 
– alle kloakdæksler ligger 
for lavt.
Det går ud over beboerne 
både fysisk og psykisk - da 
der altid er en rumlen og 
rystelser og larm fra vejen

Indhold
Projektet handler om at 
sikre husene ved at styrke 
vejene gennem by midten. 
Det skal undersøges om 
det er belægningen eller 
hele fundamentet, som 
giver rystelser i dag. og 
hvordan man kan undgå 
rystelserne i fremtiden.

Én af indsatserne kan være  
hastighedsnedsættende 
foranstaltninger.
En anden er udbedring af 
de problemer/skader, som 
allerede er opstået.

Værdi
Vi forventer, at det vil med-
føre tilfredse borgere, som 
ønsker at blive boende i 
Skovlund.
Samtidig forvetner vi, at 
det kan få indvirkning på, 
at huse igen kan sælges, så 

Styrkende veje i Skovlund by-
midte

#viinaturen
#skovlund2025

12

vi ikke skal have tomme 
huse til at stå og forfalde.

Kontakt
Anni Lauridsen
ansagervej@skylinemail.
dk
61312534
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Nytænkning og 
samskabelse 
Arbejdspladser    

Med indsatsområdet ønsker vi at gøre det endnu mere attraktivt at drive virk-
somhed i og fra Skovlund.
Vi forventer, at indsatserne medfører et unikt samarbejde imellem Skovlunds 
foreninger, institutioner og erhvervsdrivende, med uddannelsesinstitutioner i 
øvrigt, og de erhvervsdrivende imellem. Et samarbejde, som gør en forskel i de 
erhvervsdrivendes udvikling.
Vi håber derudover, at det skaber gode muligheder for de unges i skolen og 
karrieren, og måske bliver erhvervsdrivende med base i Skovlund.
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Nytænkning og 
samskabelse 
Arbejdspladser    

Formål
Vi ønsker at etablere et in-
formations-, forsknings- og 
udviklingscenter i Skovlund 
– for etablerede og nystar-
tende erhvervsdrivende.

Indhold
Informations-, forsknings- 
og udviklingscenter
Etablering af et sted for

• Udvikling af iværksæt-
teridéer til brugbare 
forretningsområder

• Hjælp med produktud-
vikling hos områdets 
nuværende virksom-
heder

• Studerende, som kan 
lave afgangsprojekter i 
samarbejde med områ-
dets virksomheder

• Kontakt til relevante EU 
fremmede midler

• Samarbejdsrelationer til 
relevante erhvervsorga-
nisationer 

• Bistå virksomheder i 
udviklingstiltag

Konsulenthus 
Et sted, hvor de erhvervs-
drivende kan samle egne 
konsulenter, i stedet for at 
bruge midler på eksterne 
konsulenter.

Kontorfællesskab
Kontorfællesskab for for-
skellige erhvervsdrivende

Lokalt, fælles vikarbureau
Kartotek med relevante, 
fælles vikarer.

Integrationscenter
Et samlingssted for især 
udenlandske tilflyttere

Værdi
Projektet vil styrke om-
rådets virksomheder, og 
skabe et optimalt vækst-
fremmende erhvervsmiljø 
og iværksætterkultur.
Vi forventer, det medfører 
flere arbejdspladser

Kontakt
Verner Christensen
verner@partner-erhvervs-
service.dk
21756330 
Henrik Lauridsen 
hla@intego.dk 
40522002

INNO-Center Skovlund

#viinaturen
#skovlund2025
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