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Så blev de sidste LAG penge uddelt i denne programperiode 

Da LAG Esbjergs bestyrelse mødtes for sidste gang i denne programperiode var det med henblik på 
at dele de sidste projektpenge ud. Der var ca. 920.000 kroner i kassen. Derfor var det en særdeles 
vanskelig opgave at skulle prioritere mellem de mange kvalificerede projekter, der var indkommet. 
16 projekter med et samlet budget på 16.5 mio. kroner kunne hverken matches helt eller halvt. 
Bestyrelsen valgte at tildele følgende 7 projekter penge: 
 
1. Legepladsredskaber og bålhytte i Øster Vedsted - ansøger Øster Vedsted Fællesråd. Der blev 
bevilget 50.000 kr. 
2. Vadehavsbageriet ApS vil producere økologiske brød til såvel hjemmemarked som til det tyske 
marked. Der skabes flere nye arbejdspladser. Projektet fik bevilget 150.000 kr. 
3.Kratpladsen - Grimstrups naturlige mødested (ansøger Grimstrup lokalråd) fik 107.400 kroner til 
et projekt, der ønsker at skabe en række udefaciliteter, der henvender sig til alle aldersgrupper. 
4. Endrup IF fik bevilget 75.000 kr. til at indrette foreningens klubhus til at kunne rumme 
lokalarkivet, der er blevet "hjemløs". 
5. Darum Landsbyråd fik 100.000 kr. til at etablere bedre stier med infotavler, belysning m.v. 
6. Guldager Borgerforening fik 200.000 kr. til at etablere dele af det store projekt Guldagerringen, 
der vil skabe en ny multibane, genoprette bålplads, renovere omklædningshus, etablere 
fodboldbane, legeredskaber, sheltere, ekstra stibelægning o.m.a. 
7. Endelig var der 225.000 kr. til Balders Kilde. Der etableres en mineral- og kildevandsproduktion, 
der medfører 8-9 nye arbejdspladser. 
 
3 af de støttede projekter er en udløber af de landsbyplaner, der er udarbejdet for 20 landsbyer i 
Esbjerg Kommune.  

 

I alt har 124 projekter modtaget LAG penge i perioden 2008-2013. 

Der er ikke flere penge i denne programperiode, men fra 2014 vil der igen være penge at dele ud 
af. Hvor mange og til hvilke projekter ved man i LAG bestyrelsen ikke endnu. Det afventer EU 
budgetforhandlingerne. 

 

2 projekter har fået Grøn Vækst midler 



Ansøgningen ”Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet” 
 
Landdistriktsmidler: 2.417.200 kr. 
 
Om projektet: 
Projektet skal forbedre mulighederne for friluftturisme i Nationalpark Vadehavet, og 
derved skabe nye arbejdspladser inden for oplevelseserhvervet i Sydvestjylland. 
Projektets aktiviteter indebærer en opgradering af eksisterende friluftspladser, 
udarbejdelse af formidlingsmateriale, en markedsføringsindsats blandt andet 
målrettet inden- og udenlandske havkajakklubber, netværks- og 
samarbejdsopbygning med lokale små- og mellemstore virksomheder inden for 
oplevelsesøkonomi og friluftsaktører 
 
Om projektet, herunder hvad gør projektet særligt: 
Projektet vil skabe og videreudvikle en række små- og mellemstore virksomheder 
inden for oplevelseserhvervene under hensynstagen til Nationalpark Vadehavets 
unikke natur og historie. 
 
Ansøgningen ”Kongeåstien” 
 
Landdistriktsmidler: 4.003.700 kr. 
 
Om projektet: 
Projektet omhandler etablering af en ca. 15 km vandresti langs Kongeåen i Esbjerg 
Kommune, som supplerer og udbygger de eksisterende stisystemer, samt formidling 
af Kongeåens kulturhistoriske betydning. Projektets formål er at lette adgangen til 
Kongeådalen og formidle Kongeåens natur og historie fra oldtiden til nutiden. 
Formidlingen vil foregå via informationstavler og henvisningsskilte, apps på 
smartphones og via lyd og billeder på mp3-afspillere, på flere sprog. Projektet er en 
videreførelse af Kongeåstien i Vejen Kommune, som tidligere har opnået tilsagn fra 
Grøn Vækst udvalget. 
 
Om projektet, herunder hvad gør projektet særligt: 
Projektet er nyskabende, idet at der bliver skabt adgang til en række unikke 
naturoplevelser langs Kongeåen, som på nuværende tidspunkt er vanskeligt 
tilgængelig. 
Kongeåen er kulturhistorisk unik som tidligere grænse mellem Danmark og Tyskland 
i perioden 1864-1920. Dette forhold vil indgå i fortællingen om og markedsføringen 
af Kongeåstien. 
 
Relation til andre initiativer: 
Projektet har direkte relation til Grøn Vækst projektet Kongeåstien fra Vejen 
Kommune, som tidligere har opnået støtte fra Grøn Vækst udvalget. Således er 
nærværende projekt en videreførelse af Kongeåstien fra kommunegrænsen til Vejen 
og igennem Esbjerg Kommune. Projektet har ligeledes relation til Kongeåstien i 



Kolding Kommune, som dog ikke har søgt Grøn Vækst midler. Begge projekter i 
henholdsvis Vejen og Esbjerg kommuner er en del af projektet ”Unikke 
Naturoplevelser” som koordineres af Sydvestjysk Udviklingsforum. 

 

Vækst i befolkningstallet i en del landsbyer i Esbjerg Kommune 

 

I Region Syddanmarks ”KONTUR – kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark” er der 
mange interessante nøgletal i det nummer, der omhandler Esbjerg Kommune. 

Bl.a. fremgår det, at der i perioden 2007-2012 har været et procentvis fald i befolkningstallet på 
landet med -0,8 %. Landsbyerne er vokset i samme periode med 4,5 %, mellembyer vokset med 
1,1 % og endelig er Esbjerg by vokset med 0,4 %. Samlet for kommunen har der været en vækst i 
perioden på 0,9 %. 

 

 



 


