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1 VARNÆS BOVRUP - VISION
Vision – Varnæs Bovrup området vil kendetegnes ved:

Aktivt liv og fællesskab for alle!
o Aktive fællesskaber og foreningsliv
o Fokus på områdets enestående natur og landskab
o Trivsel for alle
o Med på udvikling og gerne foran.
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2 UDVIKLINGSPLAN - VARNÆS BOVRUP - EN SAMLET VISION
2.1 FORMÅLET MED PLANEN – ET STYRINGSREDSKAB
Udviklingsplanen er et samlet billede af Varnæs-Bovrup, hvor kun de store og væsentlige hovedtræk er i
fokus. Formålet er at give en retning for udviklingen af et bæredygtigt lokalsamfund gennem visionen og
anvise overordnede målsætninger. Visionen angiver rammerne
for de fokusområder, som vi vil arbejde på at realisere og de
danner dermed elementerne i den fremtidige udvikling i Varnæs Bovrup. Udviklingsplanen skal således være med til at
fremme en differentieret og målrettet udvikling af lokalområdet og vil derved kunne præge kommuneplanen. For borgerne i
Varnæs-Bovrup-området kan den fungere som styringsredskab,
når nye initiativer og projekter sættes i gang.
Fokusområderne er de konkrete områder og temaer, der arbejdes med i nedsatte grupper i den kommende tid. Se Afsnit 5.
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Ambitionen er, at denne plan skal virke som et dynamisk redskab, så nye fokusområder kan aktiveres og
andre kan tages ud, når de enten er udført eller ikke længere er aktuelle af den ene eller anden grund. De
aktuelle fokusområder ses i afsnittet ”Fokusområder”.
Det er hensigten med planen, at der løbende – en gang årligt – kan revideres i afsnittet med Fokusområder.
Her indsættes sider med de Fokusområder, som der løbende arbejdes med.

2.2 INDHOLD I UDVIKLINGSPLANEN
Indholdet i udviklingsplanen er opdelt i en statusdel, som overordnet beskriver lokalområdet Varnæs-Bovrup. Her beskrives områdets landskab og natur, historie, bosætning- befolkningssammensætning, områdets
institutioner, foreningslivet – fritidstilbud og erhverv.
I visionsdelen er de overordnede forhold, holdninger og retningslinjer der kendetegner lokalområdet Varnæs-Bovrup, formuleret. Visionsdelen er den overordnede ramme for de fremtidige tiltag der skal udvikles
på og udføres.

2.3 PROCESSEN OMKRING PLANEN
Varnæs-Bovrup Borgerlaug har taget initiativ til
iværksættelse af en ny plan for området. Planen er
udarbejdet i et samarbejde med Varnæs-Bovrup
Borgerlaug, arkitektfirmaet Gustin Landskab og
Aabenraa Kommune. Udviklingsplanen er vokset
ud af lokalområdet og er udviklet i samarbejde
med lokale borgere. Igennem dialogmøder og
workshops har borgerne haft mulighed for at byde
ind med tanker, idéer og kommentarer og derved
forme det endelige materiale. Hovedtrækkene i
denne udviklingsplan er dermed i høj graf vokset
ud af de lokales behov og drømme. Derved kan udviklingsplanen være et brugbart værktøj fremadrettet.
Der har været afholdt to borgermøder, et i oktober 2019 og et efterfølgende i februar 2020. Derudover er
afholdt to møder med den personkreds, der indgår i de etablerede fokusgrupper.
Corona situationen har haft en stor betydning for forløbet og har bevirket, at der ikke har været mulighed
for at afholde fysiske møder i de tidsrum, hvor det har været ønsket. Det har bevirket at processen er blevet forsinket et års tid.
Der er tidligere udarbejdet udviklingsplaner i Varnæs-Bovrup. Den seneste er udarbejdet i 2010. Denne
plan blev udarbejdet i et samarbejde med det daværende Landsbylaug og Landdistrikternes Hus. Aabenraa
kommune deltog ikke i den proces. Omkring ti år tidligere har der også været foretaget et lignende planlægningsforløb. Resultater efter tidligere planlægningsforløb er blandt andet etableringen af Den Gyldne
Løve, som samlingssted, byggeriet af almenboliger i Bovrup.
Der har ikke i procesforløbet omkring udviklingsplanen været foretaget en SWOT-analyse af lokalområdet.
En sådan analyse ville i højere grad tydeliggøre hvad der fungerer godt i et område og hvilke muligheder
der ses. Samtidig belyses også de områder og forhold der ikke fungerer og hvor udfordringen ses. En sådan
analyse kan kvalificere idefasen. SWOT-analysen er ikke foretaget, da den tidsmæssig ville have fyldt en
stor del på de to afholdte fællesmøder.
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3 OMRÅDET VARNÆS BOVRUP
3.1 VARNÆS – BOVRUP OMRÅDET
Varnæs-Bovrup Borgerlaug definerer sit interesseområde som Varnæs skoledistrikt. I andre sammenhænge
opfattes interesseområdet som Varnæs sogn. Varnæs og Bovrup er det to største landsbyer med hver henholdsvis 449 og 497 indbyggere (2021). I hele Varnæs sogn bor 1.299 mennesker (2021). Gennem de sidste
5 år har befolkningstallet været ret konstant (et lille fald på 13 personer). Kilde: Danmarks statistik.
I Varnæs skoledistrikt ligger de mindre landsbyer Gl. Skovbøl , Blåkrog og Svejrup

Varnæs sogn og skoledistrikt (lilla)
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3.2 NATUREN I OMRÅDET
Varnæs-Bovrup er beliggende i et bakket morænelandskab syd for Aabenraa og Als fjord. Beliggenheden
ved vandet giver området et smukt og varieret landskab.
Specielt området omkring Varnæs Hoved kan fremhæves. I 1980 blev der foretaget en fredning af Varnæshoved. Fredningen dækker et område på ca. 475 ha og dækker Varnæs Vig, Skovsøen og Varnæs Stormose.
Området kan opleves ad de mange stier i området
Syd for Bovrup ligger Brokbjerg og Bovrup Bjerg, der begge med sine 64 meter er områdets højeste beliggende punkter.

3.3 HISTORIE
Området har været beboet gennem lang tid. Hvilket bevidnes af langdyssen i Varnæs Tykke. Langdyssen er
en af landets største og bedst bevarede langdysser. Langdyssen er fra omkring 3.500 f. Kr. Så der har været
bosætning i Varnæs Bovrup området for 5.000 – 6.000 år siden.
Under vikingetiden, menes Hedeby var en vigtig handelsby, har der været samhandel med bosætninger ved
kysten omkring Varnæshoved.
Varnæs Kirke kan dateres tilbage til 1150. Flere sagn er knyttet til kirken. Bl.a. skulle kirkens grundvold være
flyttet fra kirkebjerg.
Varnæs Birk har været en selvstændig retskreds.

I 1711 skete der en udflytning af gårdene i Varnæs, som den gang alle lå samlet i byen. Ved udflytningen,
som var landets første, blev gårdene flyttet i området to og to. De såkaldte tvillinggårde. De fleste af de skel
og hegn der ses i dag stammer fra udflytningen i 1711. Udflytningen betød et økonomisk løft for bønderne i
Varnæs i modsætning til bønderne i Bovrup udtaler en lærer i 1770. I 1768 sker udflytningen i Bovrup.
Bovrup blev omkring 2. verdenskrig kendt på grund af Frits Clausen, som var den danske nazileder. Frits
Clausen boede i Bovrup. Det såkaldte Bovrup kartotek – en fortegnelse over medlemmer af nazistpartiet
var i administrationsbygningen. Den bygning er i dag en del af Sundeved Efterskole, og har dermed fået en
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helt anden historie. Selvom det var et mørkt kapitel i områdets historie, var Fritz Clausen dog kendt som
afholdt og dygtig læge.

3.4 BOSÆTNING
I Varnæs og Bovrup er der bosat omkring 450 – 500 i hver af byerne. De to byer har udviklet sig som så
mange andre landsbyer, hvor mange forretninger og mindre erhverv er lukket fra omkring 1950-70 og i en
periode over ca. ti år senere er der opført en del parcelhuse. De senere år er der i mindre grad opført nye
boliger. I de to byer er der ca. 200 husstande i hver by.
I landområderne er der spredte beboelser. Sammenlægning af landbrug har bevirket at en stor del af bygningsmassen i dag ikke længere udfylder de oprindelige formål. Nogle er ombygget og tjener andre formål,
andre ligger hen uden benyttelse.

3.5 FORENINGER
I Varnæs-Bovrup er der omkring femten aktive foreninger. Det er mange i forhold til området størrelse. En
dynamik omkring Varnæs Skole og Sundeved Efterskole er givet vis årsag til de mange foreninger.
Foreninger der er til knyttet Varnæs Bovrup:
Varnæs Menighedsråd
Højskoleforeningen Varnæs - Bovrup
Varnæs Bovrup Idrætsforening
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Varnæs Vetrantræf forening
Varnæs-Bovrup Borgerlaug
Varnæs og Omegns jagtforening
Varnæs-Bovrup Bogudlån
Bovrup Varnæs Frivillige Brandværn
Historisk Sogneforening for Bovrup /Varnæs
Den Gyldne Løve
MC Pannters
Bovrup Plejecenters Vennekreds
Ringriderforening for Bovrup og Omegn
Historisk Sogneforening for Bovrup /Varnæs
Varnæs Vandværk
Bovrup Vandværk

3.6 INSTITUTIONER
Varnæs Skole er områdets kommuneskole med elever fra indskoling til og med 6. klasse. Der er omkring
130 -150 elever på skolen. Der er for et par år siden foretaget om- og tilbygning til skolen. Skolen har de
seneste år udmærket sig ved at være blandt landets bedste målt på trivsel.
Børnehaven Regnbuen i Bovrup har omkring 40-50 børn, hovedsagelig fra området. Børn fra naboområderne søger også hen til børnehaven.
Sundeved Efterskole ligger i Bovrup og har omkring 155 elever. Skolen er åben over for lokalområdet og har
et godt og tæt samarbejde med flere foreninger. Specielt samarbejdet med VBIF har været godt og har tiltrukket medlemmer til idrætsforeningen og samtidig er kendskab til efterskolen også blevet spredt gennem
idrætsforeningen.
Bovrup Plejehjem har tilknyttet 26 boliger. Her bor folk, som tidligere har boet i lokalområdet, men også fra
den øvrige del af kommunen. Der er foreninger i tilknytning til plejehjemmet. Det drejer sig om Varnæs
Bovrup Bogudlån og Bovrup Plejecenters Vennekreds.
Varnæs Kirke er sognekirken for Varnæs Sogn med egen præst, præstebolig og konfirmandstuen, som benyttes af Højskoleforeningen til foredragsarrangementer.
Naldtang lejren - De danske børneinstitutioner. Lejren er nybygget inden for de sidste år Der er møde- og
køkkenfaciliteter i lejren Her kan overnatte omkring 60 personer i værelser og på sovesale.

3.7 ERHVERV
Området i Varnæs -Bovrup ligger i et landbrugsområde, hvor landbruget tidligere var hovederhvervet.
Strukturudviklingen i landbruget har betydet, at langt færre er fuldtidsbeskæftiget på de sammenlagte
landbrug.
Der er en del mindre håndværks - og servicevirksomheder, som frisører, autoværksteder, bygge og anlæg
m.m. med adresse i området. Der i blandt købmand i Bovrup.
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De største arbejdspladser er tilknyttet institutionerne, skolen, børnehaven, efterskolen og plejehjemmet.
Her nævnes Varnæs Skov I/S som et erhvervsfællesskab. Skoven ejes af de lokale landmænd og drives i et
fællesskab, hvilket er enestående.

4 VISIONEN – KENDETEGN FOR VARNÆS BOVRUP
Vision – Varnæs Bovrup området vil kendetegnes ved:

Aktivt liv og fællesskab for alle!
o Aktive fællesskaber og foreningsliv
o Fokus på områdets enestående natur og landskab
o Trivsel for alle
o Med på udvikling og gerne foran.

De indsatsområder vi i den kommende tid har fokus på og vil arbejde med, skal kunne afspejles i visionen.
I de følgende underpunkter beskrives nærmere, hvilke områder og forhold vi anser, som vigtige i forhold til
udviklingen i Varnæs-Bovrup.

4.1 FÆLLESSKAB:
Fællesskab er et vigtigt og centralt omdrejningspunkt i området. Gennem aktive og
stærke fællesskaber tror vi på, at vi fortsat kan
skabe og drive udviklingen i Varnæs-Bovrup. Vi
møder fællesskaberne gennem vores institutioner, foreninger og de uformelle fællesskaber.

4.1.1 Institutioner
Vi vil understøtte udviklingen af vores institutioner - skole, børnehave, efterskole, plejehjem,
brandværn og kirke m.fl. Vi tror, at et tæt samarbejde mellem vores institutioner og foreninger kan styrke alle, og fremtidssikre deres roller og aktiviteter i vores lokalområde. Derfor
vil vi i den grad det er muligt bakke op omkring
institutionerne og understøtte et tættere samarbejde mellem dem og foreningerne.
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4.1.2 Foreningslivet
I Varnæs-Bovrup er der i dag omkring 15 foreninger, som udgør
et aktivt og alsidigt foreningsliv – idræt og kultur. Heraf er Varnæs-Bovrup Idrætsforening den største med omkring 1000 aktive medlemmer. Flere foreninger tiltrækker medlemmer uden
for lokalområdet. Det er positivt, da det øger kendskabet til vores område.
4.1.3 Uformelle fællesskaber
Vi har mange uformelle aktive fællesskaber, som cykel-grupper,
gå-fællesskaber, løbeklub, fællesspisninger, nørkleklub, kunstklub, vinterbadere, madpatruljen, mf. Alle sammen fællesskaber
uden foreningsdannelser og vedtægter m.v. Det er fællesskaber,
som dagligt bidrager med trivsel til de enkelte deltagere.
I andre tilfælde er det organiseringer, der har til formål at udvikle eller skabe enkelt projekter – ad hoc udvalg.
Organiseringer der ikke er selvstændige foreninger eller har egen økonomi. Eksempelvis ”Fuld fart Varnæs”
der har støttet og søgt fonde til legepladsredskaber ved Varnæs Skole. Sådanne ad hoc udvalg vil kunne tilsluttes Borgerlauget, som kan håndtere de lovmæssige tilknytninger til banker m.m.
•

Vi vil søge at fastholde og styrke vores institutioner, foreningslivet og de uformelle fællesskaber i lokalområdet. Det kan gøres gennem øget synlighed og fortælling af de gode historier. På den måde vil
der løbende tiltrækkes nye medlemmer og deltagere til fællesskaberne. Nye fællesskaber hilser vi velkommen, hvor det giver mening og der er et behov.

4.2 DE UNGE.
Vi vil gerne have aktive unge og hjælpe dem til at være med i aktiviteterne. Vi vil give de unge plads og inddrage dem for at høre, hvilke visioner og ønsker de har for fællesskabet.
Vi vil understøtte de unges sociale liv. Det kan være ved at stille lokaler eller andre faciliteter til deres rådighed i det omfang de ønske det, inden for fastlagte rammer.

4.3 GRØN UDVIKLING:
Vi vil være foran omkring en CO2 neutral og bæredygtig omstilling af området. Første skridt er, at vi tager
fat på, hvordan vi i fremtiden får opvarmet vores boliger på en bæredygtig og CO2 neutral måde, så vi når
de overordnede mål på området. Der er bevilget projektmidler til det projekt.
De efterfølgende skridt kan være CO2 neutral transport, eksempelvis opstilling af ladestandere til elbiler i
vores lokalområde. Delebiler og på sigt førerløse biler.
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4.4 FOKUS PÅ NATUREN:
Vi skal sikre og udvikle den gode tilgængelighed, som vi har til områdets spændende natur og landskab,
herunder særligt områderne langs kysten.
Ved vores kyststrækning kan et maritimt miljø forbedres og udvikles. Vi vil understøtte og være en aktiv del
af Aabenraa Kommunes Helhedsplan for vand med planerne om at etablere Naturcentre. Her kan vi se perspektiver i, at Varnæs Hoved, Naldtang, ”det rekreative område” og Varnæs Vig indgår, som naturcenter,
med eks. grejbanker, udstillingslokaler, udsigtspunkter, shelters til overnatning, badeanlæg mm.

4.5 SAMMENHOLD PÅ TVÆRS AF BYERNE:
Vi vil signalere at Varnæs og Bovrup er tæt forbundet, f.eks. med etablering en sammenhængende allé og
blomstrende vild rabat. Cykel og gangstien, der forbinder de to byer, skal gøres mere indbydende, eksempel vis med opsætning af bænke og en bedre præsentation og synlighed at de opsatte ”Snerler”. Vi vil arbejde for at sikre, at driften af blomsterbåndet langs stien fungerer og er med til skabe sammenhæng mellem byerne, som tiltænkt i kunstprojektet.
I Varnæs og Bovrup skal der være genkendelig og ensartede byporte eller beplantninger ved indfaldsvejene, som signalerer sammenhæng mellem de to byer.
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4.6 UDVIKLE OMRÅDERNE I BYMIDTEN I BOVRUP OG VARNÆS SOM SPÆNDENDE MØDESTEDER.
Vi vil gerne forbedre og gøre centrale udendørs mødesteder mere indbydende og attraktive. Det er ”Byparken” i Bovrup ved købmanden, området ved Varnæs skole og sportspladsen, mejerigrunden ved Brandstationen og Torvet I Varnæs.
Der er etableret arbejdsgrupper i de nævnte områder.

4.7 KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED:
Vi skal være dygtige til at kommunikere for at sikre en god og relevant information til alle i Varnæs-Bovrup.
Over for andre vil vi gerne signalere, at det er et godt sted at bo. Kommunikation sker gennem ”Bladet” –
hjemmeside, og relevante sociale medier.
Vi vil kommunikere på en professionel måde og gennem tidssvarende medier. Her vil vi fortælle den gode
historie og om aktiviteter i vores område.
På sigt vil vi opstille elektroniske infotavler i Varnæs og Bovrup, hvor der informeres om lokale aktiviteter
og arrangementer.

4.8 BOSÆTNING:
Det er vigtigt, at vi har tidssvarende og attraktive boliger – herunder seniorboliger. Der arbejdes konkret på
nyetablering af almenboliger i Bovrup.
Vi vil sikre, at der i vores område er mulighed for nybyggeri af attraktive boliger.
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I Bovrup og Varnæs vil vi arbejde for, at der sker en byfornyelse, så boligerne fremtræder som velholdte.
Vi ønsker at udpege og synliggøre de muligheder, der ligger i området. F.eks. ved at gentænke gamle bygninger, der har mistet deres funktion eller udvikle og udpege tidligere landbrugsejendomme med god naturbeliggenhed til forskellige beboelsesformer. Her kan også skabes et fokus på seniorfællesskaber.
Vi tror på, at der i vores område er en større interesse for netop de boligformer, på grund af vores beliggenhed i et naturskønt område og kombineret med et aktivt lokalsamfund.

4.9 UNDERSTØTTE OMRÅDES DETAILHANDEL – OG ERHVERV:
Vi er glade for både at have købmand, frisører, pizzeria, lokale håndværkere og lokal produktion af grøntsager, honning mv.
Det vil vi gerne understøtte gennem positiv omtale.

4.10 INFRASTRUKTUR
Vi vil være opmærksomme på behovet for gangstier og cykelstier i området og til de omliggende større
byer. Det er vigtigt, at eleverne til Varnæs Skole har mulighed for at cykle ad trafiksikre ruter.
Vi vil sikre området med tidssvarende netværk – 5 G inden for den nærmeste fremtid. Vi ser det som en
forudsætning for fremtidssikrede hjemmearbejdspladser, fremtidige førerløse transportforbindelser og robotteknologi.
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5 FOKUSOMRÅDER
Fokusområderne er de konkrete områder og temaer, der arbejdes med i nedsatte grupper i den kommende
tid. Se siderne for de iværksatte fokusområder senere i dette afsnit.
Ambitionen er, at denne plan skal virke som et dynamisk redskab, så nye fokusområder kan aktiveres løbende og andre kan tages ud, når de enten er udført eller er blevet uinteressante af den ene eller anden
grund.
For at der kan iværksættes et nyt fokusområde skal det aftales og koordineres med Borgerlauget. Der vil,
når det er relevant og mindst en gang årligt blive afholdt fællesmøder med fokusgrupperne og Borgerlauget
for at sikre en gensidig orientering og koordinering mellem grupperne og Borgerlauget.
Fokusgrupperne planlægger og organiserer selv deres arbejde. Eventuelle fondsansøgninger søges som udgangspunkt af grupperne, men skal inden ansøgningen koordineres med Borgerlauget, for at undgå at flere
grupper søger samme fonde, hvor det kan være uhensigtsmæssigt.
Fondsansøgninger kan ske under Borgerlaugets CVR-nummer. Borgerlauget kan også håndtere de lovmæssige tilknytninger til banker m.m. for de enkelte grupper. Det er dog ikke en betingelse, at de enkelte projekter skal tilknyttes Borgerlauget, hvis det er meningsfuldt med en anden tilknytning.
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VB-ENERGI - GRØN OMSTILLING I VARNÆS - BOVRUP

BESKRIVELSE AF FOKUSOMRÅDE:

også i
Varnæs – Bovrup
området!

Finde alternative opvarmnings-former som er CO2 neutrale, eller som har et lavt CO2 aftryk.

BAGGRUND:
Beskrive her…

FORSLAG TIL KONKRETE TILTAG:
Katalog med bæredygtige løsningsforslag
Opstille et katalog over bæredygtige løsningsforslag til
CO2 neutral opvarmning i områdets forskellige opvarmnings- og boligtyper. Det gælder både i de to byer og i det
åbne land.

Klarlægge konkrete muligheder
Afklaring af fjernvarme muligheder på sigt i Varnæs- Bovrup området.

MÅLSÆTNING:

Demo projekt
Etablering af to-tre demoprojekter, hvor flere boliger går
sammen om en fælles løsning.

Varnæs Bovrup området skal være CO2 neutral i 2050

HVORDAN PASSER DET IND I UDVIKLINGSPLANEN:
Fx henvise i punkt X Grøn udvikling – Vi vil være foran omkring en CO2 neutral og bæredygtig omstilling af området.
TOVHOLDER I GRUPPEN:
Jens Grønbæk,
Tlf: 20 10 27 72
Lokale deltagere
SAMARBEJDSPARTNERE:
-Opliste her
STATUS/TIDSRAMME:
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TITEL PÅ FOKUSGRUPPE / FOKUSOMRÅDE

BESKRIVELSE AF FOKUSOMRÅDE:
Beskrive her…

5.6 BRANDSTATIONEN VARNÆ

Indsæt Billede / illustration / diagram

BAGGRUND:
Beskrive her…
Ramme kan justeres op og ned i højden
alt efter behov

FORSLAG TIL KONKRETE TILTAG:
Titel
Beskrive tiltag her…

MÅLSÆTNING:

Titel

Beskrive her…

Beskrive tiltag her…
HVORDAN PASSER DET IND I UDVIKLINGSPLANEN:
Henvise til en eller flere af de 4 hovedpunkter der er kendetegn for Varnæs – Bovrup.
TOVHOLDER I GRUPPEN:
Navn:
Tlf:
mail:
SAMARBEJDSPARTNERE:
Indsæt Billede / illustration / diagram
-Opliste her
STATUS/TIDSRAMME:
Hvis relevant
Ramme kan justeres op og ned i højden
alt efter behov – men begge rammer skal
gerne flugte nederst på siden
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6 HVORDAN KOMMER VI VIDERE
Det er vore tanker at visionsdelen i denne plan skal være retningslinjerne for udviklingen i Varnæs-Bovrup i
årene fremover, og skal være dækkende for området i en periode på omkring 10 år.
Det er arbejdet med fokusområderne, der vil give de synlige resultater hos os, og det der skal danne udviklingen. Mindst en gang årligt vil der blive afholdt offentlige møder, hvor vi vil orientere om hvor langt vi er
med de fokusområder der er aktive. Samtidig vil vi kunne i gang sætte nye fokusområder, der understøtter
visionen for Varnæs -Bovrup. Det er Borgerlauget, der har ansvaret for at møderne bliver afholdt.
Aabenraa kommune og arkitektfirmaet Gustin har været aktive i processen omkring udviklingsplanens tilblivelse. Deres deltagelse har kvalificeret planens indhold – og tak til dem.
Afslutningsvis skal der rettes en tak til de borgere og medlemmer af fokusgrupperne, der har bidraget med
ideer, synspunkter og kommentarer under processen ved udarbejdelsen af denne plan. Visionen i udviklingsplanen tager udgangspunkt i en lokal forankring. Samtidig skal fokusgrupperne anerkendes for det arbejde der ligger i at søge at realisere de enkelte projekter.

19

