Varde, 21. februar 2022

Høringssvar til Varde Kommunes turismestrategi 2022 – 2028
Det er med stor interesse, at Varde Kommunes sommerhusgrundejerforeninger samt
herunder Fællesudvalget har læst og drøftet Varde Kommunes nye turismestrategi frem til
2028.
Overordnet skal der herfra lyde ros til, at Varde Kommune har købt ind på de nationale og
regionale trends og nu skifter ”Fra mere turisme til bedre turisme” og samtidig i høj grad, i
både indsats og måling, sætter fokus på bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune.
1) Vi har især noteret os følgende fokusområder og indsatser:
 Sammenhæng til overordnede nationale og regionale planer
 Sammenhæng til Varde Kommunes klimahandlingsplaner
 Investeringer i forbedring af infrastruktur (trafikafvikling, parkering, faciliteter, affald,
adgangsforhold)
 Entydig tilkendegivelse af, at feriestedernes stedbundne kvaliteter baseres på de
enkelte områders DNA
 Indsatsen for bæredygtighed i Varde Kommunes turismeaktiviteter (bevarelse af
naturen og områdernes kulturhistoriske kvaliteter) - vurdering og måling
Som sommerhusejere påskønner vi ovenstående, og vi deltager meget gerne
aktivt i det fremtidige arbejde med udmøntning og implementering af indsatser til
realisering af turismestrategien, som vi under alle omstændigheder vil følge nøje
og med stor interesse.
2)

Vi har også noteret os, at Varde Kommune er meget opmærksom på faktorer, der kan
true sommerhusområderne i forhold til deres fortsatte attraktivitet - i form af
”overturisme”, ”slid på naturen”, ”utilfredshed med turismen hos lokale” samt
”manglende dialog og afvejning af interesser” – der kan opstå som følge af
implementering af turismestrategien.
Også her værdsætter vi, at Varde Kommune er proaktiv og opmærksom på de
uoprettelige skader, der kan ske på herlighedsværdier ved en ubetænksom og
ødelæggende implementering af turismestrategien. Fællesudvalget og
sommerhusgrundejerforeningerne deltager gerne i arbejdet for ad denne vej at
medvirke til at bevare områdernes unikke stedbundne kvaliteter og DNA som det
stærkeste kort i udviklingen.

Vi ser, som sommerhusejere og dermed stærke bidragydere til Varde Kommunes fremtidige
vækst og velfærd, frem til samarbejdet om en fortsat og bæredygtig udvikling af turismen i
kommunen.
Med venlig hilsen
Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger
i Varde Kommune (FSVK)

