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Vision: 

• Varde Kommune vil sammen med resten 
af Vestjylland være en stærk destination 
for bæredygtig turisme med mange 
besøgende hvert år. Vi vil udnytte denne 
styrkeposition til at udvikle en unik 
destination med kvalitet i tilbud og 
oplevelser, men med respekt for den 
unikke natur, som er en vigtig del af 
grundlaget for turismeerhvervet. 

Strategi 

• skabe en fælles og unik turistdestination 
med fokus på helårsturisme, oplevelser 
og kvalitet gennem inddragelse af 
forskellige interessenter.  

• målrettet udviklingen af den enkelte 
destination i relation til lokalområdet, 
kommunen, regionen og landsdelen. 

 

Udviklingsstrategi 
2007-2019 

 



Visionen 

• Varde Kommune vil videreudvikle og 
forædle mulighederne for natur- og 
kulturoplevelser, uden at gå på 
kompromis med det autentiske; 
derved vil Varde Kommune være det 
oplagte og naturlige valg for både 
aktive turister og for de, der ønsker 
fordybelse og roligt tempo. 

• Sydvestjylland skal være en tydelig 
og attraktiv destination, som tilbyder 
dybe, enkle, ægte oplevelser, der 
gør indtryk.  

• Differentiering af 
overnatningsprodukt 

 

Turismestrategi 
2009-2013 



Byrådets mål for videreudvikling af ferierammer : 

• Varde Kommune vil udvikle ferierammerne, således at 
de danner attraktive rammer for den ferieoplevelse, 
turisten har i området. 

Udvalgte indsatser fra strategien: 

• udarbejde en helhedsplan for vores primære 
kystdestinationer. Planerne skal understøtte 
destinationernes forskellige identitet og derved 
bidrage til differentiering, så deres forskellige profiler 
bevares og styrkes. 

• Udarbejdelse af udviklingsplan for den fremtidige 
fysiske planlægning i forhold til turisme. 

Turismestrategi 
2009-2013 



 

Kommuneplan 2010-2022 

 



Kommuneplanens rolle for turismeudviklingen: 

• Sætter rammer og retningslinjer for den fysiske 
turismeudvikling 

• Følger op på turismestrategiens mål og 
indsatser 

• Skaber muligheder for nye udlægninger og 
kvalitetsudvikling 

• Mål om udviklingsplaner for de fire kystbyer 

 

Kommuneplan 2010-22 



 

Turismestrategi 2013-18 



Fokus på kvalitetsudvikling af 

basisproduktet og 

oplevelsesudvikling 

 

Byrådets målsætning  

• Varde Kommune vil videreudvikle 

basisproduktet, så gæsterne 

oplever vores destinationer som 

attraktive feriemål, hvor man får 

kvalitet for pengene.  

• Varde Kommune vil arbejde 

målrettet med udviklingen af nye 

og autentiske natur-og 

kulturoplevelser i Naturpark 

Vesterhavet og Nationalpark 

Vadehavet.  

Turismestrategiens 
indsatser 



Kvalitetsudvikling af basisproduktet.  

• Sektionering og differentiering af strande med henblik på 
flere aktiviteter 

• Planlægning og beskrivelse af forretningspotentiale, der kan 
bidrage til mere variation i de kommercielle tilbud 

• Bidrage til udvikling af feriehusproduktet – fokus på 
anderledes og energirigtige feriehuse af høj kvalitet.  

• Fokus på udvikling af cykelturisme  

• Fokus på udvikling og synliggørelse af faciliteter og 
besøgssteder, der er velegnede for gæster med handicap. 

• Osv. 

 

Turismestrategiens 
handlinger  



 

Visionen – vi i naturen 



Udviklingsplaner for 
kystbyerne 

  
• Blåvand – den nye nordiske kystferieby 

• Nymindegab – Kom med ud over kanten 

• Henne – Hvor Vesterhavet og landskabet er en 
begivenhed i sig selv 

 

 



 

Udviklingsplan Blåvand 



 

Udviklingsplan Blåvand 

Kort med indsatsområder 



 

Udviklingsplan Blåvand 

Projekter 

Udbygningen af museet ved Tirpitz-bunkeren. 



 

Udviklingsplan Blåvand 

Projekter 

Udbygningen af museet ved Tirpitz-bunkeren. 



 

Udviklingsplan Blåvand 

Projekter 

Badebro ved Hvidbjerg Strand 



 

Udviklingsplan Blåvand 

Projekter 

Blåvand Strandpark 

      



 

Udviklingsplan Blåvand 

Projekter 

Blåvand Strandpark 

      



• Indsæt billede el. beskrivelse 

Udviklingsplan Blåvand 

Nye lokalplaner til aktivering af nedslidt byområde 



BID-Projekt – i samarbejde med Blåvand Udvikling  

• Formålet er udvikling af en dansk BID-ordning. BID 
(Buisness Improvement Districts) er kendt flere 
steder i udlandet. 

• Et BID er et defineret område (distrikt), inden for 
hvilket virksomhederne går sammen og stifter en 
forening med det formål at udvikle de offentlige 
arealer indenfor området.  

• I et BID-projekt er alle ejere af 
erhvervsejendomme forpligtet til at bidrage til de 
fælles indsatser 

• afprøves som et frikommuneforsøg 

• et Realdania-projekt hvor Varde Kommune 
(Blåvand) deltager sammen med bl.a. København 
og Odense kommuner  

 

 

 

Udviklingsplan Blåvand 

     



Udviklingsplan Henne 



Udviklingsplan Henne 



Udviklingsplan Henne 

Strategikort 

 



 

PP      

Stedet Tæller 
Realdania 2,5 mill. kr. 
Varde Kommune 4 mill. kr. 



Udviklingsplan 
Nymindegab 



Udviklingsplan Nymindegab 

Kort med indsatsområder 

• Indsæt oversigtskort 



Udviklingsplan Nymindegab 

Strategikort 

 



 

Udviklingsplan Nymindegab 

Projekter 

Genopstilling af badehus. 

      



Projekter på vej 

• Forskønnelse af bymidten 

• Plan for havnen 

• Panserværnsmuseum i Nymindegablejren 

Udviklingsplan Nymindegab 

      



 

Planstrategi 2015 



Mål for turismen 

• De mange turister indeholder et stort potentiale. Vi skal 
være bedre til at fastholde turisterne i kommunen, og 
der skal være flere og mere alsidige turisttilbud. 

Strategi 

• Vi vil arbejde aktivt i Partnerskab for Vestkystturisme og 
planlægge for innovationsprojekter, der skaber nye, 
naturvenlige turistoplevelser i kommunens kystområder 
samt redskaber, metoder og rammer for læring, 
sundhed i naturen. Projekterne har blandt andet til 
formål at inspirere til nye forretningsidéer og 
iværksætteri. 

Planstrategi 2015 



• Nationalt fokus på udvikling af Vestkysten 

• Ny organisering og nye strategier  nye samarbejder 
og udviklingsmuligheder 

• Forsat strategisk fokus på fysisk kvalitetsudvikling i 
kystbyerne 

• Fokus på diversitet i overnatningsproduktet 

• Aktiv naturturisme  udvikling af 
oplevelsesmuligheder, faciliteter og 
forretningsmuligheder. 

• Samarbejde i Partnerskab for Vestkystturisme 

Turismeudviklingen 
fremadrette 



Varde Kommune 
Kystturisme 


