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Landsbyplaner
Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for 
Esbjerg Kommunes større landsbyer.
Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet 
alle de idéer og visioner, som man går med i landsbyerne, 
i en form for idékatalog, der fremover kan danne baggrund 
for en videre fysisk og æstetisk planlægning og udvikling af 
landsbyerne.
Det er meningen, at landsbyplanerne skal afspejle byernes 
udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende 
landskab, landsbyens kulturhistorie og særegne karaktertræk, 
så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte 
landsbys helt særegne præg.
Landsbyplanerne rummer ønsker og forslag til større 
byudviklingsprojekter af en mere langvarig karakter, og mindre 
mere konkrete forskønnelsesprojekter som er lige til at gå til her 
og nu. 

Der er ikke fra politisk side bundet en efterfølgende økonomi 
op på planerne til en realisering af de mange idéer, men 
man håber på, at landsbyerne selv med planerne i hånden 
mere målrettet kan søge om tilskud ved diverse fonde til en 
realisering af nogle af idéerne. Der er bagerst i planen oplistet 
nogle af de fonde, som man måske vil kunne ansøge om 
tilskud.
 
Det er et af hovedmålene med landsbyplanerne, at der hermed 
bliver sat mere fokus på de lokale styrker, herlighedsværdier 
og udviklingsmuligheder som ligger i Esbjerg Kommunes 
landsbyer, både for at øge interessen for landsbyerne blandt 
egne indbyggere som blandt kommende tilfl yttere, men også 
af hensyn til landsbyernes fortsatte fremtidige udvikling som 
selvstændige levedygtige samfund. 

Landsbyplanens planmæssige konsekvenser
Landsbyplanerne er ikke et plandokument og har ingen direkte 
planmæssige eller politiske konsekvenser, men for de større og 
mere overordnede visioner er det tanken, at landsbyplanerne 
i kommunens videre langsigtede planlægning vil kunne tages 
op og indgå som konkrete forslag til de næste revideringer 
af kommuneplanen. For eksempel er der i planen peget 
på mulige byudviklingsområder, som ikke er med i den 

gældende kommuneplan. Om de så kommer med i senere 
kommuneplaner vil til den tid bero på en vurdering af blandt 
andet behovet for fl ere bolig- og erhvervsområder og om der 
er en sammenhæng imellem let adgang til offentlig transport, 
gode veje, jernbaner, skoler, butikker og om grundende har en 
så attraktiv beliggenhed, så de kan forventes solgt.
I forbindelse med kommende budgetlægninger og 
planlægningen af nye drifts- og anlægsopgaver vil det også 
være helt naturligt fremover at se på, hvad der er foreslået i 
landsbyplanerne og om muligt tage højde for dette,

Landsbyplanens opbygning
Hver landsbyplan rummer først en analysedel, hvor landsbyens 
historie, en analyse af landskabet og særlige karaktertræk ved 
byen bliver beskrevet.

Derefter følger en samlet overordnet indsatsplan for byen, hvor 
udvalgte forslag til forbedringer og nye tiltag præsenteres; 
og endelig til sidst er nogle, af Lokalrådet udpegede, 
indsatsområder nøjere og mere detaljeret beskrevet og 
visualiseret. Disse mere detaljerede forslag til indsatsområder er 
udformet, så de direkte bør kunne anvendes af landsbyen i en 
konkret ansøgningssammenhæng. 

Bagerst i landsbyplanen fi ndes bilag, der beskriver mulige 
bindinger i forhold til fredninger, naturbeskyttelsesloven og 
gældende kommuneplanbestemmelser samt en opgørelse 
over de støttemuligheder der kan have interesse, når der skal 
arbejdes videre med indsatsområderne. 
Endelig fi ndes en samlet oplistning over alle de forslag og 
idéer, der kom til landsbyplanarbejdet under det indledende 
workshopmøde med alle interesserede. Denne liste kan være 
praktisk at have, når landsbyen fremover vil arbejde videre 
med byens fremtidige udvikling.  

Landsbyplanerne er blevet til i et udviklingssamarbejde med 
den enkelte landsbys lokalråd, kommunale planlæggere 
fra Planafdelingen og Vej & Parkafdelingen samt eksterne 
konsulentvirksomheder.
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HISTORIE

Skads benævnes i 1292 Skastæth og i nyere tid har 
stavemåden svinget mellem Skadst, Skast og Skads. 
Landsbyens jorder blev udskiftet 1773-74 og 1793. Landsbyen 
har efter udskiftningen ligget i området syd for kirken omkring 
det nuværende Solbjergvej, Søndre Skadsvej og lidt ned ad 
Skads Mosevej. Kirken har ligget ensomt midt i sognet, midt 
mellem sognets landsbyer. Solbjergvej var den oprindelige 
hovedfærdselsåre mellem den vestjyske studevej og Hjerting. 
Landsbyen har udvidet sig ved ”knopskydning”, når en gård 
ved ejerens død skulle deles mellem fl ere arvinger. Så har 
ejeren af den ”nye” parcel bygget midt på sin jord. 

I nyere tid efter fuldførelsen af landevejen til Esbjerg, har byen 
udviklet sig omkring denne med forsamlingshus (bygget 1904) 
og forretninger. Specielt skal nævnes den meget karakteristiske 
Brugsforeningsbygning fra 1931 på hjørnet af Skads Byvej og 
Søndre Skadsvej. Kirken ligger omgivet af kirkegårdsdige og 
kratbevoksning mod nord og vest stadig ud til det åbne land, 
mens den på syd og østsiden er omgivet af landsbyen.

Landevejen, der ændrer den ældre landsby til en landevejsby, 
skærer skråt igennem den oprindelige vejstruktur der nu 
udgøres af Solbjergvej, Skads Mosevej, Søndre Skadsvej, 
Kongehøjvej og vejføringen lige rundt nord om kirken. Således 
er den gamle landsbys gårde nu spredt mellem nyere byggeri, 
så sammenhængen i landsbyen ikke længere er synlig. Sydligst 
ligger dog endnu enkelte ejendomme smukt placeret. På 
Solbjergvej 25 ligger en fi rlænget, stråtækt, fredet gård fra 
1854.

Andrup benævnes 1380 Arnthorp, siden Arndrup, blev 
udskiftet 1793. Den oprindelige landsby ligger placeret 
i den sydvestligste ende af byen ved Grønkærvej, 
Nordskrænten, Andrupgårdsvej, Andrup Byvej, Østergårdsvej 
og Krogsgårdsvej, der alle kan fi ndes på ældre kort. 
Landsbystrukturen er gennemskåret af landevejen med 
hovedparten på nordvestsiden, mens der kun er et par 
enkelte gårde på den sydøstlige side. Landsbymiljøet omkring 
Andrupgård fremstår ret intakt om end de aktive landbrug 
naturligvis er blevet udbygget. I øvrigt har landsbyen i lighed 
med Skads udviklet sig langs landevejen. Den tidligste del af 
udbygningen omfattende smedie og forsamlingshus, der nu 
er overgået til anden anvendelse, fra omkring år 1900 ligger 
lige ved skolen på Andrup Byvej og ud langs Møllesvinget og 
Mølhøjvej. Ligeledes har der ligget en mølle. Udbygningen 
har først taget fart fra anden halvdel af 1960-erne med 
villakvartererne der stråler ud fra Majgårdsparken. Ved den 
nordlige indkørsel til landsbyen ligger skolen omtrent hvor 
Briksbøl Skole var placeret.

Hovedparten af gårdene i landsbyerne har været fæstere 
under Krogsgård Hovedgård ved Tjæreborg Det første 
bindeled mellem landsbyerne er kirken. Skads Sogn, der blev 
udskilt fra Jerne Sogn i 1974, nævnes første gang i 1299, og 
Skast Kirke nævnes i Ribe Oldemoder i midten af 1300´erne. 
Efter udskillelsen blev præsteboligen placeret i Andrup. Det 
andet bindeled mellem landsbyerne er Briksbøl Skole som blev 
oprettet 1787 af justitsråd Johan Ludvig Bruun på Krogsgård. 
Den var fælles skole for Skads, Andrup og Oksvang. 

Det er karakteristisk for begge landsbyer, at de er udbygget 
som forstæder uden andre spor af andelsbevægelsen end 
Brugsforeningsbygningen i Skads og forsamlingshusene. De 
ældste dele af udbygningen langs landevejen fremstår med 
stilelementer fra både stationsbystil og Bedre Byggeskik som 
eksempler på den tiltagende urbanisering af provinsen i tiden 
efter 1900.

Kilder:
Kommuneatlas Esbjerg
Trap Danmark, 5. udg. 1965
www.historiskatlas.dk
Skads Sognearkiv

Skads smedie, Skads Byvej 50, før 1930. Stuehuset ligger 
der stadig, dog nu hvidkalket med eternittag. (Foto fra Skads 
Sognearkiv)

Skads Brugsforening på hjørnet af Søndre Skadsvej og Skads Byvej kort efter opførelsen 1931. Den afløste den tidligere 
Brugsforeningsbygning på samme adresse. Bemærk vindmotoren på bygningen til venstre. (Foto fra Skads Sognearkiv)

Briksbøl skole ved Landevejen ca. 1900. I baggrunden ses møllen i Andrup. (Foto fra Skads Sognearkiv)
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Skads-Andrup 4 cm kort 1976

Skads-Andrup Høje målebordsblade o. 1899

Skads-Andrup 4 cm kort 2001

Skads-Andrup Lave målebordsblade o. 1945
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KARAKTERISTIK

Skads - Andrup er et sammensat landsbysamfund bestående af 
de to byer Skads og Andrup. Byerne ligger lige øst for Esbjerg, 
og denne placering har haft stor indfl ydelse på byernes 
udvikling og vækst. 
Byerne ligger begge i Skads Sogn, og i Skads ligger sognets 
kirke. Kirken har i begyndelse fungeret som oplandskirke, først 
senere er byen Skads vokset op omkring kirken. 

Byerne er placeret på to højdedrag, der gennemskæres af 
ådalen med Krogsgård Møllebæk.  

Byerne ligger mod afgrænset af Esbjerg mod vest og motorvej 
E20 mod nord, Østskove mod syd og mod øst ligger det åbne 
landskab og Solbjerg Plantage. Gennem byerne løber den 
gamle Hovedvej af A1, der kobler byerne sammen. 

De to byer er yderst forskellige, men bærer, begge præg af 
deres tilknytning til Esbjerg. Trods byernes forskelligheder og 
adskillelse opfatter indbyggerne sig som et samlet bysamfund. 

Andrup
Andrup er en typisk boligby med en meget stor andel af 
parcelhuse. Byen er udbygget med nye udstykninger af 
parcelhuse i fl ere omgange senest med et område fra omkring 
2010. 
Den oprindelige by kan stadig ses ved samlingen af gårde 
nord for Andrup Byvej omkring Nordskrænten. 
Omkring udbygning fra 1970’erne, syd for Andrup Byvej ligger 
byens handel i form af en Spar Købmand. Desuden er der 
et mindre centrum ved det gamle forsamlingshus, som i dag 
fungerer som Bed and Breakfast.

Andrups Data
Andrup er i Kommuneplan 2010-2022 udlagt som lokalby. 
Lokalbyer defi neres i Kommuneplan 2010-2022 som 
sammenhængende bebyggelser i det åbne land, hvor der er 
sket en funktionsopdeling. Det vil sige, at der i lokalbyerne er 
udpeget områder til center-, bolig-, erhvervs-, eller offentligt 
område.

Funktionsopdelingen er hensigtsmæssig af administrative 
årsager, da den gør det muligt at lokalplanlægge byudvikling 
og herigennem give områderne byzonestatus. Lokalbyernes 
byzonestatus gør det muligt for parcelhusejere at bygge tættere 
og højere end det er muligt i det åbne land (landzone).

I byen er der primært udlagt områder til bolig. Dog er der ved 
Majgårdsparken samt Andrup Byvej to mindre områder, der er 
udlagt til lokalcenter. 

Ved skolen og hallen er der udlagt et område til offentlig 
institution og anlæg. 

Syd for byen er der udlagt et større område til fremtidig 
udstykning af boligarealer. Arealet ligger tæt på Østskoven. 
Udbygning af området vil koble Andrup yderligere til Esbjerg 
og binde landsbyen sammen med Esbjergs østlige forstæder 
beliggende ved Østskoven. 
Mod nordvest i forbindelse med motorvej E20 er der 
i kommuneplan 2012-2022 udlagt et større areal til 
erhvervsformål. 

I byen fi ndes den fælles skole for Skads-Andrup. Skolen der 
har klassetrin fra 0-9 klasse, og er skole for en del af oplandet 
omkring de to landsbyer. Ved skolen er hallen og boldbanerne 
placeret. Der arbejdes desuden på etableringen af en multihal 
ved skolen og hallen. Der er for nyligt etableret en multibane i 
området. Sydøst for skolen er der en spejderhytte. 

I byen er der en Spar Købmand, et Bed and Breakfast, en 
pejsebutik samt en frisør.
Der er cykelsti fra Andrup ind til Esbjerg, og der er ca. 6 km 
ind til Esbjerg Centrum. 

Skads
I Skads er der stadig bevaret en vis landsbystemning, og byen 
har ikke oplevet så store udbygninger i de senere år som 
Andrup. Generelt er bebyggelsen i Skads ældre, og den ældre 
bebyggelse fra omkring 1920 ved Skads Byvej står særlig 
markant. Syd for Skads Byvej ligger der et mindre område med 
parcelhuse og ganske lidt erhverv. Der er et mindre område 
ved børnehaven, der er udlagt til nyt boligområde, som er 
under opbygning.
Byen har oprindeligt bestået af en samling gårde ved Søndre 
Skadsvej. Denne struktur er stort set væk i dag og gårdene er 
blevet blandet med de nyere parcelhuse. 

Skads’ data
Skads er ligesom Andrup udlagt som lokalby i Kommuneplan 
2010-2022.

Der er ikke udlagt yderligere boligområder end det allerede 
lokalplanlagte boligområde ved børnehaven. Byen består af 
områder for boliger, område til offentlig institution og anlæg 
ved kirken samt et område til lokalcenter ved ’foderstoffen’. 

i Skads fi ndes Skads-Andrup Forsamlingshus, kirken og 
børnehaven. I området ved den gamle brugs er der desuden 
en række mindre erhvervsvirksomheder. 

De to byers servicetilbud supplerer hinanden godt, og 
tilsammen danner de en hel by. 

Landskabet mellem byerne opleves som et åbent frirum Hallen og skolen er et vigtigt omdrejningspunkt i byerne

Boliger ved Skads Byvej

Den ældre bebyggelse langs Andrup ByvejKirken i Skads

’Foderstoffen’ Skads
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LANDSKABSANALYSE

Ådalen ved Krogsgård Møllebæk er et markant træk i 
landskabet mellem de to byer. Langs bækken er der en række 
eng- og mosearealer. I ådalen er der desuden en række 
mindre søer.
Den mindre Skads Bæk er knap så markant i landskabet som 
Krogsgård Møllebæk, dog er der også omkring denne bæk et 
par engarealer.

På højdedragene omkring bækkene ligger de to byer og skuer 
ud over landskabet på kanten af ådalen. Bag byerne fl ader 
landskabet mere ud og er knap så markant. 
 
Mod sydøst ligger Solbjerg Plantage, der markerer sig i 
landskabet. Fra ådalens bund kan man se plantagen i 
horisonten, og ligeledes er der er en rigtig fi n udsigt til 
skovområdet fra enden af Majbækvej i Andrup. 
I plantagen er der desuden en række gravhøje.

Sydvest for Andrup ligger Østskoven, som er et yndet 
udfl ugtsmål for Esbjerg indbyggere.

Der er en række mindre skoveområder omkring byerne, mange 
af skovarene er fredskov. 
De bynære skovearealer ligger primært omkring Andrup, 
i Skads er der kun et mindre område med skov ved 
’foderstoffen’. 
Ved Andrup Byvej ligger et mindre skovområde kaldet 
Andruplund, skoven har gennem tiden været brugt som 
mødested. 
 
I Andrup er der mindre grønne arealer, og parcelhuskvarteret 
mod sydøst afgrænses af en mindre skov. I midten af 
parcelhuskvarteret er der et grønt område med, en veludbygget 
legeplads samt petanquebane.

De grønne arealer ved boldbanerne, hallen og skolen fungerer 
også som rekreative områder i byen. 
 
Nord for Skads er der en række gravhøje, hvor den højeste 
er Bavnehøj. Gravhøjene har tidligere været indhegnet og 
afgræsset af får. I dag står højene uplejet hen. 
Nordvest for Andrup er der en gravhøj ved Andrupvej, 
ligeledes ligger der en høj i det nye boligareal mod nord i 
Andrup. Gravhøjene markerer sig som de højeste punkter i 
landskabet. 
 
Kontakten til landskabet er ikke særlig stor fra byerne, 
der er kun få steder man fornemmer det omkringliggende 
landskab. Dette sker bl.a. for enden af Majgårdsparken, ved 
gravhøjene i Skads samt i mellemrummet mellem de to byer, 
hvor dyrkningslandskabet kommer ind og de større vidder 
fornemmes. 

Ved vejkrydset Skads Byvej/Solbjergvej i ådalens bund sker 
et særligt møde mellem byens urbanitet repræsenteret ved 
lyskrydset og naturen der spreder sig omkring Krogsgård 
Møllebæk. 
Længere nede af åens løb ligger Hugormeskoven som er et 
mindre moseområde, der primært fungerer som udfl ugtsmål for 
de lokale.

BESKYTTET NATUR

Langs Krogsgård Møllebæk ligger der en række eng og 
mose områder som alle er beskyttede naturområder. 

I området er der også en række skovbeskyttelseslinier 
der ligger sig omkring skovarealerne ved bl.a. 
Hugormeskoven og Solbjerg Platage.

Se mere om beskyttet natur i ’Bilag 1 - Beskyttet natur’

Skads’ placering på et højdedrag i landskabet fornemmes tydeligt på opstigning ved Skads Byvej

Kig til Solbjerg Plantage fra MajgårdsparkenGrønt anlæg ved Majgårdsparken
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BYANALYSE

Der er to primære veje ved Skads-Andrup. Den eneste 
langsgående vej er den gamle hovedvej A1, der løb mellem 
Esbjerg over Fyn til København. Vejen er benævnt henholdsvis 
Andrup Byvej og Skads Byvej.
Langs vejen løber en cykel og gangsti, der forbinder de to 
byer. Vejen er det eneste fysiske element, der binder byerne 
sammen i dag. 
 
På tværs af den gamle hovedvej løber Andrupvej/Solbjergvej, 
som skærer hovedvejen i ådalens lavpunkt. Her er placeret et 
stort lyskryds, der skæmmer det smukke landskab i ådalen. 
 
De øvrige vejforbindelser i byerne består af mindre boligveje 
der kobler sig på den gamle hovedvej. Der er kun få 
enkelte veje, som fører ind til både Skads og Andrup fra det 
omkringliggende landskab.
 
Byerne ligger i tæt nærhed til både motorvej og lufthavn. Der 
er tre afkørsler/tilkoblinger til motorvejen indenfor et meget lille 
område og disse kobler sig alle til de primære vejforbindelser 
i byerne.
 
Der er kun en enkelt sti ud i landskabet. Den ligger i den 
østlige del af Andrup og forbinder byen med Hugormeskoven. 
Desuden er der i Andrup en række stiforbindelser internt i 
parcelhusområdet mod sydøst. I Skads er der ingen stier.

Andrups områder
I Andrup er der forskellige områder, som har hver sin 
karakteristik. Områderne har forskellige udviklingstidspunkter og 
er med til at fortælle historien omkring byens udvikling. 

Mod vest, i krydset mellem Andrup Byvej og Lykkesvej, ligger 
de gamle gårde, der er byens oprindelige bebyggelse. 
Gårdene ligger forholdsvis beskyttet af træer og levende hegn, 
så de er svære umiddelbart at opfatte, når man bevæger sig 
gennem byen. Området er udpeget som bevaringsværdig 
struktur i Kommuneplan 2010-2022. 

Nord for de oprindelige gårde ligger det nye boligområde 
fra omkring 2010. Området er på nuværende tidspunkt ikke 
fuldt udbygget, og området bliver umiddelbart udbygget med 
parcelhuse i forskellige stilarter. Området er udlagt omkring en 
gravhøj med gode stiforbindelser internt i området og med god 
adgang til resten af byen. 

Nord for den nye udstykning er der et område med lidt ældre 
huse fra omkring 1950-1970. I området ligger der ganske fi ne 
eksempler på villaer fra tiden omkring 1950. 

På østsiden af Andrup Byvej ligger området med skolen og 
hallen som er Skads-Andrups logiske samlingspunkt. Skolen 
bærer præg af større og mindre knopskydninger, hvilket har 
dannet nogle fi ne rumligheder, som dog ikke er udnyttet 
optimalt. Boldbanernes areal giver en fi n overgang fra 
området til det omkringliggende landskab. Der arbejdes på 
etableringen af et kultur og fritidshus ved skolen.

I området langs Andrup Byvej, ved det gamle forsamlingshus, 
ligger et lille område med bygninger fra omkring 1900. 
Desværre er nogle af de ældre huse i lettere forfald, og det 
anbefales at bevare og renovere dette tidligere center i byen. 

Det sidste område i Andrup er parcelhuskvarteret ved 
Majgårdsparken. Kvarteret består af parcelhuse fra omkring 
1960-70. I området er der mindre grønne områder samt 
fi ne stiforbindelser internt i området og til skolen. Området 
har ikke meget landsbykarakter, da store vejudlæg, mindre 
rundkørsel, fortove og vejbump giver et urbant præg. Desuden 
er kontakten til dyrkningslandskabet minimalt. 

Imellem de to byer trækker mellemrummet landskabet ind 
mellem de to byer. Langs mellemrummet er der plantet et 
læhegn til landskabet mod syd, hvorimod landskabet mod nord 
er åbent. Tættest mod Andrup er der etableret en lysregulering, 
som er med til at give landsbyen et bypræg, hvilket er yderst 
uheldigt.  

Skads’ områder
I Skads er der langs Skads Byvej et område som er benævnt 
på kortet som ’den gamle bydel’. Området lægger sig 
langs vejen op mod kirken. Bygninger langs Skads Byvej 
er med til at fortælle gennemkørende byens historie. Der er 
langs vejen en række markante bygninger i form af Skads 
kirke, forsamlingshuset (som dog er nybygget) og den gamle 
brugsforening. Trods fortove, og smal cykelsti langs vejen føles 
stedet som en del af en landsby med åbne små forhaver og 
huse tæt på vejen. 
 
Nord for Skads Byvej ligger Skads Kirke (fra o. 1200 tallet). 
Kirken er opbygget i granit, tufsten og tegl. De forskellige 
materialer fortæller om de udbygninger og renoveringen kirken 
har undergået over tid.
Området udenfor kirkegården ligger som en stor åben 
parkeringsplads, og understøtter ikke den fl otte kirke og 
kirkegård. Området er tomt og øde undtagen på særlige 
dage. 

Syd for Skads Byvej ligger et områder med parcelhuse fra 

omkring 1970. Trods den sene udbygning har området dog 
bevaret en form for landsbystemning med mindre vejudlæg og 
de fl este steder uden fortove. Dette er positivt for byen. 

Sydøst for parcelhuskvarteret ligger et mindre erhvervsområde 
ved Foderstoffen. Bag dette område ligger et  grønt areal med 
en mindre sø. 

Syd for parcelhusområdet ligger de oprindelige gårde der var 
starten på Skads by. Der er kun få af disse gårde tilbage, og 
nogle af dem ligger blandt nyere parcelhuse. 

Ved Skads Byvej er der udstykket et nyt område med 
parcelhuse, i kanten af dette kvarter ligger Skads-Andrups 
børnehave. 

BINDINGER

Omkring Skads-Andrup er der en række gravhøje bl.a. 
nord for Skads og i Solbjerg plantage. Gravhøjene er alle 
beskyttede.

Ved Skads kirke ligger der også to bindinger der er med til 
at sikre kirkens markering i byen.

I Andrup ligger et større område der er indvindingsopland 
til vandværket. I denne zone skal man være ekstra 
påpasselig med forurening. 

Se mere om bindinger i ’Bilag 2 - Bindinger’

Den nye udstykning vest for Andrup Byvej Sø bag Foderstoffen

En af de oprindelige gårde i Skads

Plan for tilbygning af kultur og fritidshus, illustration Knippel
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INDSATSER

Følgende er ideer og forslag til en styrkelse af byens profi l og 
inspiration til en fremtidig udvikling. Ideerne og forslagene skal 
betragtes som Skads-Andrups borgeres ønsker til forbedringer. 

Vision for Skads-Andrup
Skads-Andrup skal dyrke deres sammenhæng. Det er vigtigt 
for bysamfundets overlevelse at Skads-Andrup tænkes som 
en enhed, da man altid kommer længere når man løfter i 
flok. Og jo flere man er til at løfte, desto mere kan der gøres. 
Derfor er sammenhængen, fysisk såvel som psykisk, vigtigt for 
bysamfundet. 

I Skads-Andrup kan man fornemme nærheden til Esbjerg, 
men oplever også et sammentømret lokalsamfund, som ikke 
umiddelbart findes i en større by. Dette skal udnyttes i Skads-
Andrup, derfor er det vigtigt at understrege forskellighederne 
mellem Esbjerg og Skads-Andrup så landsbyerne ikke bare 
bliver en forlængelse af Esbjerg. Dette kan gøres ved at dyrke 
landsbykarakteren, ved at have færre fortove, flere grønne 
rabatter, bedre kontakt til landskabet og generelt en grønnere 
landsby, hvor der er plads til de liv der leves. 

1. Sammenbinding af Skads og Andrup
Skads og Andrup vil gerne bindes mere sammen for at der kan 
opnå yderligere sammenhæng mellem byerne. Dette kan ske 
ved etablering af en sammenbindende sti, der kobler steder 
i Skads og i Andrup sammen. Stien er markeret kraftigere 
på indsatskortet. Stien forbinder skolen/hallen, den nye 
bydel i Andrup, landskabet omkring byerne, Kongehøjene 
(hvor der foreslås udsættelse af græssende får), Skads Kirke 
og Hugormeskoven. Skads-Andrup loopet vil virke som en 
landskabelig sammenbinding af byerne. Langs stien etableres 
mindre opholdssteder og bænke. Stien vil kunne anvendes til 
både gang, løb og cykling.

I forhold til sammenbindingen foreslås en allé langs Skads 
Byvej i landskabsrummet mellem de to byer. Langs alléen kan 
der desuden placeres bænke til ophold, når man er på vej op 
ad bakken. På sydsiden foreslås det at alléen etableres som en 
dobbelt allé i samspil med den eksisterende beplantning. Den 
nye beplantning placeres mellem cykelsti og vej. 

2. Området ved skolen og hallen
Ved skolen og hallen er der forslag om en række tiltag.
- Tunnel under Andrup Byvej der vil kunne højne 
trafi ksikkerheden for skolebørnene
- Udvidelse af p-pladsen ved hallen
- Outdoor fi tness, skaterbane og hoppepude
- En oplyst sti langs læhegnet ved boldbanerne
- I kanten af boldbanerne kunne der etableres en ny sø, der 
vil være endnu en attraktion på Skads-Andrup loopet samt et 
incitament for at udvide hugormeskoven mod boldbanerne. 

3. Trafikale tiltag
I Skads er der allerede udarbejdet projekt for portaler ind til 
byen. Konceptet er etableret ved den vestlige indkørsel til byen. 
Dette tema for portaler videreføres til Andrup samt udføres mod 
nordøst i Skads. Desuden etableres de allerede detaljerede 
trafi kforanstaltninger i Skads, der omhandler en renovering af 
forpladsen ved Skads Kirke, portal ved den nordlige indkørsel 
til byen samt chikaner gennem byen. 

4. Vejsaneringer
Det foreslås, at der etableres en allé, hvor det er muligt langs 
Andrup Byvej, dog kan det blive vanskeligt at indarbejde på 
hele strækningen da pladsen bliver for trang.  

Istedet for fortove bør arbejdes med grønne rabatter samt 
indsnævring af vejudlæg i Majgårdsparken for at få større 
landsbykarakter ind i området. Transformation kunne ske med 
skæven til udlægget mod syd ved Majgårdsallé, da der her 
er formået at skabe en landsbystemning. I boligområdet kan 
man sagtens nøjes med fortov i den ene side. Omdannelsen 
af vejprofi let kan naturligt ske i forbindelse med separat 
kloakeringen i byen. 

5. Udbygning
Syd for Andrup er der i Kommuneplan 2010-2022 udlagt et 
areal til boligområde. Udformningen af arealet er endnu ikke 
faldet på plads. Det foreslås at området etableres med en god 
forbindelse fra Andrups beboere ned til Østskoven. Det nye 
boligområde kunne eventuelt placeres i en karakter af skov, der 
giver identitet til området og binder Andrup yderligere sammen 
med Østskoven. 

Sydøst for udstykningsområdet (udenfor kortet) kan der 
etableres en større sø som vil være med til at give ekstra kvalitet 
til Østskoven og det nye boligområde. Samtidig ville søen 
kunne hjælpe Esbjerg med sine afvandingsproblemer, der de 
næste år kun bliver større. 

Ned mod ådalen ved Krogsgårds Møllebæk afsluttes Andrup 
af en mindre udstykning med omkranses af et grønt område 
ned mod bækken. 

Vest for Andrup er der i Kommuneplan 2012-2022 udlagt 
et større erhvervsområde, området knytter sig til motorvejen. 
Området kommer meget tæt på Andrup by mod nord ved 
Mølholmsvej. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til 
adskillelse mellem Andrup og erhvervsområdet, derfor foreslås 
det at erhvervsområdet trækkes længere tilbage fra byen.  
Desuden er det vigtigt at der etableres en grøn afskærmning 
mod nordvest som adskiller erhvervsområdet fra landsbyen. 

6. Nye rekreative rum
I Skads er der et område bag ’Foderstoffen’ hvor der i dag er 
en mindre sø. På stedet foreslås det at etablere en legeplads 
samt et sted til ophold. 

Ved Mølhøjvej, i sammenkoblingen af det eksisterende og det 
nye kvarter, foreslås der ligeledes en legeplads. 

Sydvest for Andrup er der et mindre skovareal – Andruplund. 
Skovens funktion som mødested bør genetableres med borde-
bænke sæt, fl agstang og evt. en lille scene. 

Bag fjernvarmen ligger et grønt område, der i dag er uudnyttet. 
Området foreslås indrettet til ophold og leg. 

7. Stiforbindelser
Der er udtrykt ønske om en række nye stiforbindelser ud i 
området omkring Skads-Andrup. Forslag til nye stiforbindelserne 
er vist på kortet modstående side. Stiernes angivelse er et 
udtryk om et ønske, som kan bearbejdes i samarbejde med de 
påvirkede lodsejere og borgerne i byen. 

8. Cykelstier
Der er forslag om yderligere to cykelstier i området. En til 
Solbjerg og en af Lykkesvej til indkøbsområde i Esbjerg 
nordøst. Cykelstierne forslås anlagt i tilknytning til eksisterende 
vejtracé.

9. Velkomstfolder
Der er forslag om at udarbejde en velkomstfolder til nye 
beboere samt indsættelse af en velkomstkomite der byder alle 
tilfl yttere velkommen til byen.

Uudnyttet niche ved skolen

Skads-Andrup på udvikles så der omkring Andrup skabes 
grønne bånd der indrammer byen og afgrænser den fra 
Esbjerg og det nye erhvervsområde

Nyt erhvervsområde

Nyt boligområdeEsbjerg Ø

Grøn kile
Andrup

E20
Skads

Forpladsen ved Skads kirke - et meget stort uudnyttet areal 
midt i byen

Bredt vejudlæg ved MajgårdsparkenBoligområde med landsbykarakter ved Mølhøjvej
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Skads-Andrup cirklen 

Cirkelforbindelsen i Skads-Andrups landskabskile indkredser 
landskabet og forbinder attraktioner i byen og landskabet. 

Cirklen bliver en sti, som skaber forbindelse ud i det åbne 
landskab og danner en rundtur på ca. 6 km. På turen bevæger 
stien sig langs eksisterende grus og asfaltveje og danner nye 
forbindelser ud i det åbne land. De nye stier kan etableres 
enten som træde-, grus eller asfaltstier alt efter konteksten. I 
udgangspunktet udnyttes det, der er på stedet i dag, så ruten 
hurtigst muligt kan etableres.

På stien etableres elementer, der indbyder til leg og motion. 
Elementerne kan eksempelvis være prikker for hver 10 meter, 
og kan bruges til konditionstræning, prikker der placeres med 
vilkårligt interval og opfordrer til leg, høje pæle der viser en 
trampesti i landskabet og samtidig kan bruges til klatrepæl, 
eller det kan være små stubbe der opfordrer til balance 
øvelser. Elementerne er samtidig et vigtigt led i markeringen af 
stien i landskabet. 

Langs ruten er der placeret ’punkter i landskabet’ som indbyder 
til eksempelvis leg, styrketræning, balancetræning eller ophold. 
Punkterne ligger i tilknytning til stien, og kan være større eller 
mindre alt efter stedets karakter. 
To af stederne i landskabet er skitseret på modstående side. 
De valgte steder er; punktet ved Bavnehøj og punktet ved den 
nye sø syd for skolen. 

De to steder er forskellige og bør vise variationen af 
stedernes udformning. De to udvalgte steder kan være 
foregangseksempler for de fremtidige steder langs ruten. 

Ved Bavnehøj etableres en opholdsplads samt et mindre 
legeareal med små toppe, der refererer til gravhøjene. 
Indhegningen omkring gravhøjene renoveres og der bør 
igen udsættes får på arealet. De to mindre pladser befi nder 
sig inden for indhegningen, og man kommer derved tæt på 
dyrene og de historiske gravhøje. Hvor stien krydser hegnet 
opsættes der smæklåger. 

Ved søen dannes der et balancelandskab som også rækker 
ud i søen. I midten af balancelandskabets placeres stænger 
til armhævninger, armbøjninger og kolbøtter. Stedet indbyder 
til leg for både store og små i tæt kontakt med vandet og 
naturen. 

Hvor stien medfører nye krydsninger af Andrupvej og 
Solbjergvej bør der opsættes bomme så der gøres opmærksom 
på krydsningen. Ved allerede eksisterende overgange 
undlades bommene. 

Punkterne på cirklen kan etableres i takt med cirklens 
popularitet, det tænkes at de ’bedste’ steder skal etableres 
først. Stederne skal holdes på et minimum af funktioner og 
udføres i robuste materialer. 

INDSATSOMRÅDE 1

SKADS-ANDRUP CIRKLEN
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Eksempel på ’punkt i landskabet’ - her et balancespot

Eksempel på ’punkt i landskabet’ - her et træningsspot Trampoliner kunne etableres på et ’punkt i landskabet’

På stien kan bemalinger være med til at gøre turen til en 
oplevelse

Plan for punkt i landskabet ved Bavnehøj 1:500Plan for punkt i landskabet ved den nye sø syd for boldbanerne 1:200
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Skads og Andrup vil gerne bindes bedre sammen i fremtiden. 
For at opnå denne sammenbinding bør der arbejdes med en 
række parametre. Både i form af nye anlæg men også vha. af 
strategier for branding og kommunikation. 
Af de fysiske tiltag vil en større sammenbinding ske ved:

1. Skabe en klar afgrænsning af Skads og Andrup så byerne 
ligger som to enheder i landskabet.
2. Etablere en allé mellem byerne der understreger deres 
sammenhørighed. 
3. Etablering af Skads-Andrup cirklen.
4. Opstille nye byskilte hvorpå der står Skads-Andrup. 

En branding og kommunikationsstrategi for Skads-Andrup kunne 
bl.a. indeholde planer for fælles arrangementer i området, 
velkomstkomite til nye borgere der fortæller om byen, sørge for 
at de gode fortællinger kommer ud til pressen etc. 

I strategien for sammenbinding er det vigtigt at have for 
øje, at der arbejdes med to individuelle bydele, der via det 
mellemliggende grønne strøg bliver til en by. 

For at samle byen bør både Skads og Andrup afsluttes ud mod 
landskabet. I Skads sker afrunding ved en skovkant mod øst ud 
for den nye udstykning. I den sydlige del af Skads er der ingen 

egnede arealer til bebyggelse, så derfor afsluttes byen med et 
skovbælte. 
I Andrup afsluttes byen med en mindre ny udstykning i området 
mellem byen og Andrupvej. Mod Andrupvej etableres et grønt 
bælte, som i samspil med boldbanerne syd for Andrup Byvej, 
danner en blød overgang til landskabet. 

Mellem de to byer understreges forbindelsen med en 
allé af opstammede træer, der indrammer vejrummet og 
accentuerer dets betydning. Alléen opstår i samspil med det 
eksisterende læhegn mod øst. De ny træer placeres med 25 
meters mellemrum og med 6 meters afstand til kørebanen. 
Forbindelsen bliver strengen, der kobler mellem de to bydele 
gennem landskabet. 

For enden af alléen ved indkørslen til Skads etableres et sted 
på vejen, som kobler sig til Skads-Andrup cirklen og derved 
er med til at binde de to strategier sammen. Det samme sker i 
Andrup ved den foreslåede tunnel ved skolen. 

På stedet ved indkørslen til Skads er der foreslået et aktivitets- 
og opholdsareal med to store gynger samt et mindre 
balancelandskab. Ved cykelstien viser cirkler på stien at man 
nu kobler sig på Skads-Andrup cirklen. 

INDSATSOMRÅDE 2

SAMMENBINDING SKADS-ANDRUP - SKADS BYVEJ
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De store gynger i Mauerpark er blevet parkens vartegn. Det 
samme kan ske med de brede gynger langs Skads Byvej

Allé langs landevej

Legelandskab med stolper til balanceleg og motorisk udvikling Plan strategi for Skads Byvej 1:200
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Arealet i dag

Collage af det fremtidige anlæg Hatbakker i et legelandskab

Naturpræget legelandskab

Frodig søkant

Bag Foderstoffen, i den sydøstlige del af Skads, ligger der i 
dag et grønt område med lille legeplads, borde-bænkesæt, 
mål samt et mindre afvandingsbassin. Området er i dag lidt 
slidt og trænger til en renovering og omstrukturering.

Området vil i fremtiden blive mere tilgængeligt både fra 
området ved Foderstoffen og boligområdet mod nordvest. Til 
boligområdet vil der blive anlagt en sti, og mod Foderstoffen 
bliver der åbnet mere op så man kan se området bedre. 

Den tomme grund mellem erhvervsvirksomhederne foreslås 
udnyttet til  frugtlund, som senere kan fældes hvis der fi ndes 
anden anvendelse for området.
Frugtlunden vil inviterer yderligere in til området fra Søndre 
Skadsvej. 

I forslaget udvides søen og der sker en stedvis beplantning på 
søens sider, så den i fremtiden vil fremstå som en grøn oase og 
ikke som et teknisk anlæg med stejle golde skrænter. Området 
omkring søen vil samtidig blive modeleret, så det falder ned 
mod søen og derved vil skrænterne omkring søen blive lavere. 
Ved udgravningen af søen vil der fremkomme en del 
overskudsjord, denne jord vil blive genanvendt ved 
etableringen af to mindre bakker, der omkranser et 
opholdsareal. 

I forslaget er den eksisterende legeplads bevaret, dog bør 
redskaberne renoveres og eventuelt suppleres. Fra den 
eksisterende legeplads, og ud i skoven, laves en tarzanbane 
der guider en gennem skoven, og til sidst ender man på 
toppen af den højeste bakke. 
I kanten af arealet afgrænses boldbanen af stubbe, der 
kan bruges til balancegang. Målene bliver huller i balance 
stubbene. 

Inventaret på grunden bør være så naturlige som muligt, og 
der bør primært vælges træ og eventuelt beton.

Området bliver i fremtiden omkranset af skov som hidtil, dog 
suppleres skoven så kanten bliver mere defi neret. Derved vil 
man fornemme, at man opholder sig i en lysning når man er 
på arealet. 

INDSATSOMRÅDE 3

GRØNT AREAL VED FODERSTOFFEN
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Plan for området ved Foderstoffen 1:1000
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Beskyttede naturtyper 
Enge, moser, heder, overdrev, strandenge, søer og vandløb 
er alle beskyttede naturtyper. Naturbeskyttelsesloven beskytter 
disse naturtyper mod indgreb, der kan ændre deres tilstand. 
Det er alle sårbare miljøer, der meget nemt lider uoprettelig 
skade ved ændret anvendelse eller tilføjelse af nye arter eller 
stoffer som eksempelvis gødning.

Enge
Naturenge har ofte et rigt plante- og dyreliv. Velgræssede 
naturenge kan indeholde mange plantearter og er bl.a. vigtige 
orkidé-lokaliteter. Enge, der drives med ekstensiv græsning 
eller høslet, som er moderat fugtige og aldrig omlægges, er 
levested for mange plante- og dyrearter. 

Engene trues hovedsageligt at dræning og græsningsophør, 
og det er derfor vigtigt at opretholde eksisterende græsning 
eller høslet og en fugtig jordbund. Dræning kan medføre, 
at engene tørrer ud, hvorved mange plante- og dyrearter 
forsvinder. Hvis græsning ophører, vil høje græsser og andre 
urter udkonkurrere mange mindre plantearter. Ejere af enge har 
pligt til at vedligeholde dem som lysåbne. 

Moser
Moser fi ndes på lavtliggende jorder med en høj vandstand. 
De har en naturlig vegetation af urter, buske og træer tilpasset 
meget våde forhold. Mange sjældne plantearter og orkidéer 
vokser i moser. Moserne har ofte et rigt dyreliv med mange 
insekter. De kratdækkede moser har især stor betydning for 
rådyr og andet vildt. 

Beskyttelsen betyder et alment forbud mod ændring af 
tilstanden. Ejere af moser har pligt til at vedligeholde dem 
som lysåbne. Plejen kan bestå af rydning af vedplanter og 
genindførelse af græsning uden at gøde og sprøjte.

Søer og vandløb
I området fi ndes fl ere små søer og vandløb, som alle 
er beskyttede af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at 
oprensning af søerne/vandløbet (ud over sædvanlig drift), 
rørlægning af strækninger, anlæggelse af overkørsler samt 
andre ændringer af vandløb og søer kræver dispensation efter 
Naturbeskyttelsesloven.

Skovbyggelinie og fredskovspligt
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring 
skove, hvis formål det er at sikre skovenes værdi som 
landskabselementer og opretholde skovbrynene som værdifulde 
levesteder for plante- og dyrelivet.
Inden for byggelinjen må der ikke placeres bebyggelse eller 
opstilles campingvogne og lignende.

Når et areal er fredskovspligtigt, har ejeren af arealet pligt til 
at anvende det til skovbrugsformål. Fredskovsarealer er dermed 
beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m. 

BILAG 1
BESKYTTET NATUR

Mose- og engareal i dalbunden

Krogsgård Møllebæk



SKADS - ANDRUP     LANDSBYPLAN 21
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Kirkeomgivelser
Kirkeomgivelser omfatter både kirkens nære omgivelser og de 
fjernere omgivelser. Det vil sige både det bebyggede område, 
hvor kirkebygningen er det dominerende bygningselement, 
og det åbne landskab, hvor kirken er en markant bygning. Er 
der ønske om at opføre byggeri inden for kirkeomgivelserne, 
skal de kirkelige myndigheder først høres. Herved sikres det, at 
der inden for kirkeomgivelserne ikke sker ændringer, som kan 
forstyrre kirkernes visuelle indvirkning i landskabet.

Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige bygninger i kategori 1-5, skal sikres bevaret 
i forbindelse med tiltag i området. De bevaringsværdige 
bygninger er udpeget i henhold til Ribe kommuneatlas (1990)/ 
i henhold til Esbjerg kommuneatlas (1992)/af Bramming 
Byfond (2006). Siden udpegningen er foretaget, kan der være 
foretaget ændringer, der gør, at nogle udpegninger er blevet 
uaktuelle. 

Bevaringsværdigt miljø
Bevaringsværdige bebyggelser og harmoniske helheder, 
pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som 
historiske miljøer. Inden for det bevaringsværdige miljø må 
der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at 
fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø.

Afstand til dyrehold
For at undgå unødige gener fra erhvervslandbrug er der i 
Husdyrloven vedtaget en lang række kriterier for, hvor tæt på 
byzone og samlet bebyggelse, der må opføres/udvides en 
husdyrproduktion. Loven skal medvirke til at værne om natur, 
miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Med loven tilsigtes det særligt at forebygge og begrænse 
forurening af luft, vand, jord og undergrund samt at begrænse 
lugt-, lys-, støv-, støj- og fl uegener fra husdyrbrug, herunder fra 
produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v. 
Ud fra en given husdyrproduktions størrelse og karakter vurderes 
en respektafstand, der skal holdes mellem husdyrproduktionen 
og byzone. Det betyder, at husdyrproduktioner nær byzonen 
kan begrænses i deres udviklingsmuligheder, ligesom en 
udvidelse af byzonen kan medføre fremtidige begrænsninger 
af eksisterende husdyrbrug. 

Støjisolinier, erhverv
Inden for støjisolinier må der ikke etableres støjfølsom 
anvendelse, med mindre det med f.eks. støjdæmpende 

I Skads - Andrup og omegn er der en lang række bindinger, 
som eksempelvis drikkevandsinteresser, fortidsmindebeskyttelse 
og afstandskrav til husdyrproduktion, der skal tages hensyn til 
i planlægningen af området. I det følgende vises nogle af de 
bindinger, der skal tages højde for i området, men det fulde 
overblik over aktuelle bindinger fås i kommuneplanen.

Fredede fortidsminder
Fortidsminder, f.eks. gravhøje, må ikke ødelægges eller 
fjernes. Inden for 2 m fra fortidsmindet må der heller ikke 
jordbearbejdes, gødes og/eller plantes.

Fortidsmindebeskyttelseslinie
For at bevare fortidsminderne som landskabselementer i det 
åbne land, er de pålagt en beskyttelseslinie. Der må ikke 
foretages ændringer inden for denne linie. Det vil sige, at der 
heller ikke må plantes skov på disse arealer.

Pleje af gravhøje
Gravhøje bør plejes, så de ikke forsvinder. Træer og buske 
kan ødelægge gravhøjene og tiltrække ræve og grævlinger, 
som med deres gravsystemer kan ødelægge en gravhøj 
fuldstændigt. 

Gravhøjene må gerne afgræsses, så længe de ikke 
beskadiges. Ved rydning af uønsket trævækst på og omkring 
højene, skal træer/buske fældes – ikke trækkes op.

Sten- og jorddiger
Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og 
kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor beskyttede. 

Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må sløjfes, ændres eller 
beskadiges. Det betyder, at sten- og jorddiger ikke må sprøjtes 
eller gødskes mv., og at etablering af gennemkørsler i digerne 
heller ikke er tilladt.

Exner-fredninger
Omkring kirker er der tinglyst fredningsaftaler for de helt nære 
omgivelser, de såkaldte Exner-fredninger. Fredningerne er 
sket for at undgå skæmmende byggeri eller lignende lige 
op ad kirken. Ændringer inden for disse områder kræver 
Fredningsnævnets godkendelse.

Kirkebyggelinien
Kirker er ud over Exner-fredninger også sikret mod bebyggelse, 
der kan skæmme kirken. Inden for en afstand af 300 meter, 
må der derfor ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 
meter.

foranstaltninger kan sikres, at grænseværdierne kan respekteres. 
Etablering af støjfølsom anvendelse indenfor støjisolinien må 
ikke medføre en belastning over for den tilladte aktivitet, der er 
baggrund for støjisolinien.

Vandværkets indvindingsopland
I vandværkets indvindingsopland fi ndes drikkevandsinteresser, 
som søges beskyttet, for at vandværkerne fortsat kan levere rent 
drikkevand. Arealer inden for vandindvindingsopland kan kun 
bebygges, hvis en konkret undersøgelse viser, at drikkevandet 
ikke er i fare for at blive forurenet.

BILAG 2
BINDINGER

Skads Kirke

Gravhøjene Skads
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Nedenstående er en liste over mulige puljer/fonde at søge i
forbindelse med landsbyplaner:

LAG
De Lokale Aktionsgrupper yder tilskud på til etablering af 
henholdsvis attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i 
Landdistrikterne. 
Attraktive levevilkår i landdistrikter kan f.eks. være etablering af 
netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter eller servicefaciliteter, 
fornyelse af landsbyer f.eks. i form af renovering af bygninger, 
miljøprojekter ved veje, projekter om den lokale natur- og 
kulturarv, kultur- eller fritidsaktiviteter på landbrugsbedrifter m.v. 
Nye arbejdspladser i landdistrikterne kan f.eks. være tiltag 
inden for mikrovirksomheder, turisme, erhvervsaktiviteter i 
tilknytning til eller ud over landbruget, service mv.

Ansøgningsfrist: Der kan ansøges 6 gange årligt i forbindelse 
med  LAG-esbjergs bestyrelsesmøder.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.lag-esbjerg.dk eller www.landdistriktsprogram.dk 

Friluftsrådet
Friluftsrådet yder støtte via Tips- og lottomidler til friluftslivet, 
herunder bl.a. materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, 
faciliteter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for 
naturen samt mulighed for friluftsaktiviteter, etablering af 
f.eks. overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, 
informationscentre og friluftsgårde etc. samt formidling af 
samspillet mellem naturen og kulturhistorien.   

Ansøgningsfrist: 1.marts, 1. juli og 1. november

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.friluftsraadet.dk

Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støtte 
byggeri inden for idræts, kultur- og fritidsområdet. Det kan være 
fra renovering af en spejderhytte til storstilet udbygning af et 
klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for skatere til 
store kultur-, musikhuse og idrætsanlæg. Det kan være idræt, 
børne- og ungdomsformål, teater, musik, fi lm, dans, friluftsliv 
med mere.
Lokale- og Anlægsfonden råder ud over fonden over en Pulje 
til Klublokaler og Væresteder. Puljen er øremærket klublokaler 
og væresteder til idræt, friluftsliv, børneteater, musik, dans 
og andre rammer for trivsel og samvær. Puljen kan søges 

af foreninger og institutioner inden for idræts-, kultur- og 
fritidsområdet.
Lokale- og Anlægsfonden giver ikke støtte til projekter hvis 
samlede anlægsudgift er på under 1 million kroner. 

Ansøgningsfrist: Løbende. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.loa-fonden.dk 

Matas Miljøfond 
Matas Miljøfond yder økonomisk støtte til buske og træer der 
plantes på børns legepladser, samt evt. fjernelse af asfalt til 
fordel for grønne miljøer. Børneinstitutioner kan også søge 
fonden om fl ytbare pavilloner (Flextents), der øger muligheden 
for, at børn kan være ude at lege i al slags vejr.

Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.matas.dk 

Nordea Fonden
Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det gode 
liv, dvs. enten er sunde for sjæl eller legeme. Fonden fokuserer 
på fi re områder, Sundhed, motion, natur og kultur, og vægter 
aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer 
mange mennesker. Der ydes støtte til projekter i alle størrelser 
og på såvel lokalt, regionalt og nationalt niveau. Der kan 
søges støtte til mindre lokalt forankrede projekter på under kr. 
100.000,- og til større projekter på over kr. 100.000,-

Ansøgningsfrist: Løbende. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.nordeafonden.dk 

Fonden Realdania
Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en positiv 
forskel og er med til at udvikle og forandre det byggede 
miljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder, 
byen, byggeriet og bygningsarven, og hvert år udpeges der 
herudover en række særlige indsatsområder.   

Ansøgningsfrist: Løbende. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.realdania.dk 

Forretningsmuligheder i tomme gårdejendomme
Skal liv og udvikling tilbage på landet, er der brug for nye 
initiativer på de tusindvis af danske gårdejendomme, som ikke 
længere bruges til landbrug.
Realdanias formidlingsinitiativ ’Genanvend Gården’ 
lancerer nu markedsværktøjer til alle, som arbejder med nye 
forretningsområder i tomme gårdejendomme.
’Genanvend Gårdens’ hjemmeside giver ejerne målrettet hjælp 
til at udarbejde markedsanalyser og forretningsudvikling.
Læs mere på www.realdania.dk 

Tuborgfondet
Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål. 
, særlig til støtte for dansk erhvervsliv.  Fonden støtter store og 
små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige 
fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse samt 
erhvervsrelateret forskning. 
 
Hvert andet år – i lige år – opretter Tuborgfondet underfondet 
”Tuborgs Grønne Fond”, der støtter aktiviteter der i bredeste 
forstand gør Danmark lidt ”grønnere”. Fondet uddeles næste 
gang i 2012 i portioner på op til 15.000 kr. 

Ansøgningsfrist: Løbende. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.tuborgfondet.dk  

Trygfonden
Trygfonden støtter både store og små projekter, der skal øge 
danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen.  Fonden har 11 
fokusområder fordelt på hovedområderne sikkerhed, sundhed 
og trivsel. 

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september kl. 16.00 hvert år. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:  
www.trygfonden.dk   

Esbjerg kommunes Byfond
Esbjerg Kommunes Byfond yder støtte med henblik på 
bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse 
og miljøer inden for Esbjerg Kommunes område. Støtten 
tildeles i form af kontanttilskud eller lån, men fonden 
yder også gratis konsulentbistand til istandsættelses- og 
vedligeholdelsesarbejder, hvor råd og vejledning måtte ønskes.

Ansøgningsfrist: Løbende

Spor i landskabet
Hvordan skaber man adgang ud i naturskønne arealer, 
hvordan får man lavet aftaler med lodsejeren og får markeret 
ruterne?
Projekt ’Spor i Landskabet’ samarbejder med Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skov og Naturstyrelsen, 
Landbrug og Fødevarer m.fl . og giver gode råd og tilskud til 
realiseringen af stier i det åbne land. Fra 2010 og de næste 5 
år er der afsat midler til realiseringen af 350 spor i landskabet.

Ansøgningsfrist: Løbende

Yderligere information: www.spor.dk    

Yderligere støttemuligheder kan fi ndes på 
www.tilskudsbasen.dk som er en omfattende database på 
internettet med fonde og tilskudsordninger fra Danmark, 
Norden, EU og øvrige lande.
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1. Stiforløb
• Stisystem skal binde områderne Solbjerg Plantage og 
   Østskoven sammen med byerne Skads og Andrup.
• Sti fra Andrup til Østskoven.
• Bedre stisystem til Hugormeskoven
• Sti med solcellelys langs kanten af boldbanerne.
• Cykelstier på Krogsgårdsvej, Nordskrænten og Solbjergvej.
• Løbe/gårute der binder byerne og landskabet sammen. Se 
   forslag på kort.
• Vedligeholdelsesfri stier.
• Oversigt over stisystemer – både til løb/gå og cykel.
• Flere stier og naturstier i området.

2. Byens rum
• Grønt areal ved varmeværket omdannes til rekreativt 
   område.
• Ved skolen/hallen foreslås der; Kultur og Fritidscenter 
   (projektet er i gang) Udendørs fi tness, udvidelse af p-pladsen, 
   nedgravet hoppepude, tarzansti, skater/rulleskøjtebane.
• Golf øvebane.
• Bænke langs cykelstien Esbjerg-Andrup-Skads.
• Andruplund genetableres (tidligere anvendt til mindre 
   sommerarrangementer)
• Legepladser i Skads og Andrup. Placering drøftes.
• Mere sikker sti fra Andrup til Østskoven.
• Udendørs fi tness i Østskoven.
• Naturlegeplads i Østskoven.
• Fremhæve de grønne områder med skilte.
• Samlingssted/legeplads mellem Mølholmsvej/
   Nørregårdsparken.  
• Udvidelse af grønt område bag ved Foderstoffen i Skads, 
   søen kunne gøres større og der kunne plantes en frugtlund. 
   Desuden bør legepladsen udvides. 

3. Beplantning
• Området mellem Skads/Andrup gøres mere attraktivt. 
   Eksempelvis ved beplantning og bebyggelser.
• Forskønnelse af Andrup Byvej.
• Forskønnelse af Skads – Andrup Byvej.
• Træallé mellem byerne.
• Naturpleje ved Kongehøjen i Skads. Levende hegn 
   vedligeholdes eller fjernes. Og dermed synliggøres højene. 
   Der kunne eventuelt være får på stedet igen. Skiltning til 
   højene.
• Plantning af mere skov i forlængelse af Østskoven så skoven 
   kommer tættere på Andrup. 
• Udvidelse af Hugormeskoven

4. Udbygning 
• Område for mindre erhverv. Placering drøftes.
• Et par store grunde i Østskoven til liebhavervillaer med ”nul-
   energi” – skal give noget spændende at se på i skoven.
• Område til småerhverv, eventuelt ved lufthavnen.
• Bebyggelse mellem de to byer. 
• Byforskønnelse af boliger i både Skads og Andrup

5. Trafikforanstaltninger
• Gangbro eller tunnel ved bumpovergangen til skolen fra 
   Mølhøjvej.
• Fjernelse af indhak til busholdepladsen i Skads.
• Bump ved Skads Øst.
• Andrup syd bindes bedre sammen med boligområdet 
   Andrup NV ved etablering af tunnel ved Skads Skole.
• Indsnævring af vejen ved Andrup Byvej – indkørsel til 
   Andrup.

6. Branding
• Permanente Info-skilte med lys ved ind- og udfaldsveje 
   Skads/Andrup.
• Solenergi + energilandsby
• Oprydning ved Korskroen og eventuelt andre arealer

BILAG 4
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