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Erik Buhl Nielsen
Borgmester (V) i Varde Kommune siden 2014
Født: 1956.
Hjemby: Skovlund, nordøst for Varde.
Uddannelse og civilt erhverv: Faglært landmand.
Selvstændig erhvervsdrivende gennem mange år.
Formand for partnerskabet for vestkystturisme.

Hot or not i Varde

Tirpitz
museet

Genopretningen
af Filsø

Forskønnelse
af Varde midtby

Det er jo en kæmpe succes, som vi
er meget stolte af. Det er ikke kun et
museum, for folk kommer også for
arkitekturen. Det er et eksempel på
en type turisme, hvor folk rejser efter
speciﬁkke oplevelser og så ﬁnder et
sted at bo bagefter. Derfor skal Tirpitz
også ses i sammenhæng med andre
attraktioner i Vestdanmark. Vi skal
samarbejde på tværs af kommunerne,
for de turister, vi henvender os til, vil
gerne se ﬂere ting. Vi har blandt andet
lavet fælles markedsføring med Lego
House og Vadehavscentret. Der er
helt klart en fælles erkendelse af, at
vi har brug for hinanden og kan løfte
sammen.

Genopretningen af Filsø er et meget
ﬂot projekt og et stort tilløbsstykke.
Alene i 2019 registrerede man over
80.000 besøgende. Projektet repræsenterer på mange måder fremtidens
turisme. Naturen er vores vigtigste
attraktion, og turisterne vil gerne ud
i naturen og opleve dyrelivet tæt på.
Men oplevelsen er styret, så vi ikke
slider for meget på naturen. Der er
afmærkede stier, udsigtspunkter,
parkeringspladser og et ﬂot besøgscenter. Det er jo en attraktion, vi
nærmest har fået forærende, idet
projektet er ﬁnansieret primært af
Aage V. Jensens fonde.

I Varde er der de sidste par år sket et
markant kvalitetsløft af bymidten. I
forbindelse med en områdefornyelse
har vi arbejdet med at styrke byens
identitet som købstad og blandt andet
har nogle af de centrale byrum fået
nye belægninger og nyt byinventar.
Derudover er der for private investeringer etableret et nyt område i
byen – Varde Garten – hvor der er
restaurant, kunsthal og selskabslokaler. Det er byggeri og byrum i meget
høj kvalitet. Jeg er meget glad for, at
vi kan tilbyde nogle oplevelser af høj
kvalitet, som kan trække turisterne lidt
væk fra havet og kysten.
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Gid det var os ...
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Af Ny W. Øhlenschlæger

Skovtårnet på Sydsjælland
Skovtårnet er et nyt vartegn, som tiltrækker en helt ny gruppe
af turister til Sydsjælland. Arkitekturen er ﬂot og så kan man se
landskabet på en helt ny måde. Det kunne jeg godt tænke mig i
Varde Kommune. Generelt glæder jeg mig over de ﬂotte projekter
der dukker op. Jeg kigger med respekt på, hvad andre laver rundt
omkring i Danmark og vil gerne lære af dem.

Trafik

‘Not in my back yard’

Når alle ikke er med

Når vi får ﬂere turister, får vi også
mere traﬁk. Men vi har ikke mulighed for at udvide de veje, som går
igennem forsvarets arealer. Det er
ærgerligt, for det er en dårlig start
på ferien, hvis man skal sidde i kø
hele vejen ud til kysten. Det kunne
jeg godt tænke mig at ﬁnde en
løsning på, men det kræver, at vi
tænker i nye baner. Lige nu er vi
for eksempel i dialog med udlejningsbureauerne om at sprede
ankomst- og afrejsetidspunkter ud
over dagen, så vi undgår spidsbelastninger.

Det frustrerer mig, at der er så meget
modstand mod nye ideer og projekter
i sommerlandet. Jeg synes, at det har
taget overhånd de sidste par år. Som
om man er imod alt nyt – bare for en
sikkerheds skyld. Sådan er det selvfølgelig ikke, men ofte er det dem, der
er imod et projekt, som får en masse
taletid, og det er det eneste, der fylder i
pressen. Der skal vi som politikere være
gode til at få belyst fordele og ulemper
og insistere på sagligheden. Og så skal
vi tage ansvar og turde satse på de
gode projekter. Også selvom de måske
er imod folkestemningen.

Vi arbejder hele tiden for at skabe
nogle oplevelser med høj kvalitet for
turisterne. Og det ærgrer mig, når vi
nogen gange ikke har alle med. For
det er nødvendigt, at der er høj kvalitet
hele vejen rundt. Både hos dem der
lejer huse ud, dem som laver mad osv.
Det er dyrt at holde ferie i Danmark –
sådan er det bare. Men så skal kvaliteten også være høj. Det handler om en
holdning til, hvad det er for et produkt,
vi har. Så må væksten hellere gå lidt
langsommere.

