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HOVBORG
En levende landsby i fortsat udvikling,
præget af engagement og livsglæde.
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FORORD
I Hovborg vil vi gerne fortsætte med at gøre
en stor indsats for, at det er godt at bo, leve
og arbejde i landsbyen, der ligger central
placeret i den nordlige del af Vejen
kommune.
Landsbyen med ca. 600 borgere er omringet
af skov. Vi er placeret midt mellem
Baldersbæk, Klelund og Høllund Søgård
Plantager – også kaldet ”Københavnerplantagerne” samt Hovborg Plantage. Denne
var den første plantage registreret i ”Det
Danske Hedeselskab” fra 1866.
Dette har haft stor betydning for områdets
udvikling gennem tiderne.
Vores landskab består af en bred smeltevandsdal, der er dannet af en flod fra
israndslinjen, hvor Holme Å i dag har sit
forløb. Åen løber i et naturligt slynget forløb
og har stor rekreativ værdi; langs åen finder
du Kyst-til-Kyst stien.
Her er kort afstand til motorvejen (9 km),
lufthavnen i Billund (24 km) og henholdsvis
10, 17 og 24 km til togstationerne i Holsted,
Brørup og Vejen. I løbet af en halv til en hel
time kan vi i bil nå til f.eks. Esbjerg, Kolding,
Varde, Herning, Odense, Haderslev eller
Aabenraa. Med fem kvarter når vi Århus,
Sønderborg, Tønder eller den dansk-tyske
grænse.
Menneskene har gennem generationer
udnyttet de historiske og stedbundne
ressourcer til at skabe udvikling og gør
stadig en stor indsats med mange hverdagsaktivister, der er organiseret i et utal af
foreninger og grupperinger.

INDHOLD

Motivationen bag denne lokale udviklingsplan og de mange underliggende projekter,
der er i støbeskeen, i gang eller på vej, er
viljen til og troen på, at det kan lade sig gøre
at skabe indhold i hverdagen.
Vores følelse af at være aktive deltagere i
dagens samfund og ”at kunne gøre en
forskel” bliver bestyrket.
Udgangspunktet har altid været at gå efter
fælles mål ved at inddrage erfaringerne,
optimere ressourcerne, skabe en bæredygtig
økonomi samt udnytte de menneskelige
ressourcer i vores lokalsamfund. Dette sker
samtidig med, at vi tænker og agerer både
lokalt og globalt. Vi lever efter mottoet: ”Kun
døde fisk flyder med strømmen”.
God fornøjelse med læsningen af vores
opdaterede udgave af den Lokale
Udviklingsplan for 2017 – 2025, der skaber
overblik og sætter retning for
udviklingsarbejdet i Hovborg.

HOVBORG, Maj 2020
Overblik over den lokale udviklingsplan 2017
– 2021 med opdateringer til år 2025.
Opdragsgiver:
HOVBORG LOKALRÅD
Alle FORENINGER i Hovborg og
ERHVERVSKLUBBEN i Hovborg

se www.hovborg.net
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OPGAVEN
DEN LOKALE UDVIKLINGSPLAN er
opdateret for perioden 2017 – 2021 efter et
stort borgermøde i 2016; men den bygger
ovenpå den første plan fra 2006, hvor
Lokalrådet blev stiftet til at tage ansvar for
koordinering og støtte til gennemførelse.
I 2019 har medlemmer af Borgerforeningen,
Dagli´ Brugsen samt repræsentanter fra alle
foreninger været samlet til tre forskellige
møder, for at opdatere borger- og
foreningsønskerne. Resultaterne herfra er en
del af denne opdatering.
Lokalrådet samler lokalsamfundets
interesser på tværs, og arbejder for at skabe
en fælles platform at tale ud fra. Lokalrådet
er en overordnede upolitisk
paraplyorganisation.
Denne korte udgave af udviklingsplanen skal
give et overblik over retningen, som
landsbyen ønsker at udvikle sig imod samt
forslag til, hvordan det kan lade sig gøre.
Til beskrivelsen hører også udvalgte
projektforslag, som arbejdsgrupper arbejder
med at gennemføre.
Formålet er at danne rammerne for den
fortsatte udvikling og koordinere indsatserne
mellem arbejdsgrupperne, der udspringer fra
de aktive foreninger, institutioner, interesse
fællesskaber og virksomheder i Hovborg.

OMRÅDET
Hovborg er en lille landsby med ca. 600
indbyggere fordelt i og omkring landsbyen.
Hovborg har altid ligget ved den yderste
grænse af kommunen.
I Hovborg findes et sprudlende foreningsliv
med mere end en snes foreninger med
masser af aktivitet på kryds og tværs af
alder, interesser og nationaliteter.
Her findes en moderne, velfungerende
dagligvarebutik med post/håndkøb og
bagerudsalg, den landskendte Hovborg Kro,
Hyttebyen, Holme Å Camping, et
sommerhusområde med over 100 feriehuse,
Hovborg Fiskesø. Derudover har vi mange
små og mellemstore erhvervsdrivende,
hvoraf de fleste er forenet i Erhvervsklubben.
Til børnefamilierne har vi Holmeå
Børnecenter, der består af en vuggestue- og
børnehavedel i Hovborg samt en skoledel
med SFO i Lindknud.
Hvert år lige før sommerferien afholdes en
uges sommerfest i Hovborg. Her er næsten
100 frivillige involveret i planlægning og
afvikling. Kartoffelfestivallen er nyeste skud
på stammen, der afholdes i august. Af andre
festligheder kan nævnes Frilufts Korsang i
Krohaven og fællesspisning foran Brugsen,
Borgerforeningens ”11. Januarfest” og Skt.
Hans fest i krohaven. Vi er stolte af vores
landsby og de kvaliteter, der findes i et lille
samfund, hvor vi kender hinanden.
Landsbyen har gennem mange år haft utrolig
mange ildsjæle, også før begrebet ildsjæle
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var opfundet. Dette har haft og har stadig
stor betydning for Hovborg og resultatet er,
at Hovborg i dag er et levende og
velfungerende lokalsamfund med mange
service-faciliteter. Vi har Hovborg Aktivitetsog Kulturhus med billard, fitness og
landsbykøkken. Ved siden af et Historisk
Arkiv, Grønt aktivitetsområde til bevægelse
og leg, tennis-, fodbold-, kroket- og
petanque-baner, udendørs fitness, primitive
overnatningssteder m.m.

En af Hovborgs store kompetencer er, at vi
gennem mere end 100 år har formået, hele
tiden at have nye ildsjæle klar – dette sker
bl.a. ved at inddrage og lære børnene at
tage ansvar, og derigennem præge dem til at
blive en del af foreningskulturen. Samtidig
tager vi hånd om nye tilflytterne, så de føler
sig velkomne, og derigennem får dem
involveret i det frivillige foreningsarbejde.

Flere tusinde gæster besøger hvert år vores
landsby. De nyder den enestående natur
med muligheder for et aktivt udeliv for
vandring, cykling, løb eller fiskeri. Ca. 30.000
personer overnatter årligt på Hovborg kro, i
Feriebyen, sommerhusområdet og campingpladsen. Mange er kursister eller gæster, der
udnytter nærheden til Legoland, Givskud,
Lalandia, Wow-park og andre attraktioner.
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ANTROPOLOGISK UNDERSØGELSE
AF HOVBORG

Med støtte fra Kirkbi fonden gennemførte
Innovation Lab fra Århus en grundig
undersøgelse af landsbyen Hovborg i 2010.
Det indsamlede materiale fra borgermøde,
interviews og observationer, blev anvendt til
en antropologisk analyse af byen. Gennem
en værdianalyse blev byens værdier
beskrevet, og et godt grundlag for den
fremtidige udvikling i Hovborg blev skabt.
Værdianalysen tager udgangspunkt i den
kvalitet, det er at se tingene gennem
borgernes egne briller. Samtidig er der en
kvalitet i at se det folk siger, og det folk gør,
fordi de ikke nødvendigvis gør det, de siger.
Resultaterne af værdianalysen udarbejdet
af Innovation Lab
Værdianalysen i Hovborg blev sat i søen for
at afdække de grundværdier, der er fremherskende i Hovborg. Her er det vigtig at få
de lokales værdier frem med deres egne ord
ved at inddrage dem. Herigennem kan
afdækkes, om der er konsensus omkring
værdier - uanset om man kalder ting det
samme. Samtidig afdækker en værdianalyse, om der er behov for udvikling af fælles
mål og fælles sprog for projekter, for at give
delt ejerskab og klare budskaber.

De værdier, der kendetegner Hovborg er:

ANSVAR SAMMENHOLD
TRYGHED RUMMELIGHED
FORANDRINGSPARATHED
Ansvar er den overordnede værdi i Hovborg.
Denne spiller ind på de andre værdier og er
selve grundfundamentet. I Hovborg føler
man ansvar – både overfor hinanden som
mennesker, men også overfor de ting, som
befolkningen omgiver sig med. Samtidig
indeholder ansvaret også de elementer, der
omhandler ansvaret for forandring og for
fastholdelse af værdier. Når et samfund som
Hovborg ændrer sig, er der personer og
grupperinger, der påtager sig ansvaret for
denne forandring - det være sig et nyt
Aktivitetshus, et landsbykøkken, en ny
natursti eller lignende.
Ansvaret for forandring ligger hos beboerne.
Det samme gør sig gældende, når der tales
om ansvaret for fastholdelse. Igen er det
beboerne, der påtager sig ansvaret for at
fastholde de værdier, styrker og muligheder,
der er i samfundet og sørger for, at de
viderebringes.
Der er i landsbyen flere former for ansvar på
spil. En vigtig og grundlæggende ting er
følelsen af ansvar overfor hinanden - både
mellem børnene og de voksne.
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Samarbejde på tværs: Hærvejsklyngen
To frivilligt valgte fra hver landsby - Bække, Gjerndrup, Gesten, Lindknud og Hovborg - sidder i
bestyrelsen for Hærvejsklyngen (et Realdania og DGI projekt fra 2017 – 2019), hvor formålet er at
hjælpe hinanden, når det giver mening– her er fem byer, der står sammen, men også har hver deres
individuelle historie og dagligdag. Der er fokus på etablering af et tilflytterhus i Lindknud, synlighed på
turisme og E-sport for unge.
Landdistriktsudvalget:
Én person repræsenterer området: Glejbjerg, Lindknud, Hovborg og Gjerndrup i Landdistriktsrådet.
Dette er et §17 stk. 4 udvalg med fem repræsentanter fra byrådet, frivillige fra seks områder i
Side 7 opgave,
kommunen samt afdelingschefen for Erhverv&Borger og landdistriktskonsulenten. Udvalgets
at varetage den direkte forbindelse mellem lokalrådene og Vejen Kommune.

sammen i byen om det, man har. Det være
sig Kroen, institutionerne, Brugsen eller de
andre erhverv og aktiviteter. Et særligt
sammenhold ses i ildsjælene og den frivillige
indsats, der er i byen. Både små og store
projekter er lykkedes gennem årenes løb
grundet det sammenhold, der er blandt de
mange frivillige. Dette er der også konsensus
om i forhold til, hvordan andre udefra kigger
på Hovborg. Ting lykkes i Hovborg - det er
der konsensus om, og der er konsensus om
at alle andre ved, at det er sådan.
Tryghed, sammenhold skaber tryghed, som
er til stede både i byen og på skolen. Der er
stor grad af tryghed blandt voksne og børn –
en tryghed i det nære og det kendte, samt
det sammenhold der er i byen. Børnene er
f.eks. meget bevidste om vigtigheden i, at de
bliver ”samlet op”, hvis de falder på vejen,
ligesom de er bevidste om vigtigheden i, at
de ”samles op”, hvis de er kede af det.
Begge dele giver børnene den tryghed, de
har brug for som fundament.

Sammenhold; byens borgere holder
sammen, og børnene opdrages til
sammenhold på skolen.
Der er en lokal opbakning, både til lokale
aktiviteter og til lokale erhverv. Man holder

Rummelighed; stor grad af rummelighed
blandt beboerne. Der er en bevidsthed om
og et fællesskab i, at der er plads til
forskellighed. Rummeligheden ses særlig
blandt børnene, hvor man både leger og
lærer på tværs af alderstrin, men ses også i
den frivillige indsats. Der er en plads til, at
man med forskellig baggrund også kan
bidrage til fællesskabet på forskelligt vis,
men der er også plads til dem, der ikke
ønsker at være del af den frivillige indsats,
der er i byen. Men det er særlig på grund af

den store forskellighed blandt byens
beboere, at det gang på gang lykkes at få
projekter gennemført. Fordi man er rummelig
og kan se hinandens værdier og udnytte
dem.
Forandringsparathed; der er stor grad af
forandringsparathed, som fødes af åbne sind
og nysgerrighed.
Forandringsparathed kræver rummelighed,
sammenhold og overskud hos individet, og
hvis elementerne er til stede, skaber de i
fællesskab forandringsparathed. I Hovborg
er der hos mange voksne konsensus om, at
man ikke er bange for at prøve noget nyt –
her ønsker man at være nyskabende.
Beboerne søger konstant at drive byen
fremad, hvilket efterlader et indtryk af en by i
udvikling.
Ud fra de fundne værdier, blev der peget på
en række anbefalinger. Værdierne
rummelighed, ansvar, sammenhold, tryghed
og forandringsparathed er alle værdier, der
fortsat skal have plads, dyrkes og udvikles.
Det er både børn og voksne i Hovborg, der
skal med til at sikre forankringen af
værdierne i byen og sikre, at der fortsat
tilføres ”vand og gødning til træet”. Byen
skal være en ægte landsby, der er kendt for
livsglæde, plads og brug for alle.
Der skal være nærvær og trygge rammer.
Dette hænger godt i tråd med
værdianalysen, og anbefalingen er derfor, at
værdierne bringes ud i front og dyrkes.
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KULTURHISTORIEN

1790:
Hovborg
Kro

1888:
Vandmølle
n

1862:
Plantningssag
en

1896:
Hovborg Kirke

1903:
Hovborg Skole

1910:
Brugsen
1950érne - 2007:
Savværk

1866:
Hovborg
Plantage

Elektricitet:

1922 (jævnstrøm)
1877:
Høllund
Plantage

1890:
Baldersbæk
Plantage

1868:
Klelund
Plantage

1933 (vekselstrøm)
Elektricitet
1906 - 2000:
Mejeri

1903:
Hovborg Skytte
og Gymnastikforening

1930:
Hovborg
Husholdnings
forening
1910:
Borgerforeningen
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1997: Hovborg
Aktivitets- og
Kulturhus

1973:
Udlægning af
grønne arealer
i lokalplanen

1995:
Regnbuenbørnehave

2000:
Mejeriet
nedrevet og
andelsboliger

2003--2006
Holmeådalens
grønne
aktivitetspark

2011:
Holmeåskolen
Lindknud Hovborg

2018:
Hovborg
Holmeådalens
Børnecenter

2019:
Ombygning af
Burkina Faso
Hytten

primo1970érne:

1988 + 1995:
Hyttebyen +
Sommerhuse

2002 + 2005:
Udstykninger i
Kroskoven

2009:
Naturgenopret
ning af Holme
Å og Fiskesø

2011:
Landsbykøkken

2019-2020:
Klimasikring,
LAN løsninger

Bebyggelser
Sandagervej

2002:
Hovborg
Camping

19xx:
Kyst-til-kyst
stien

2018:
Ny bro i
Krohaven
skænket af
Plan Danmark

2011:
Holmeå
ekspressen

1978 - 1990:
Udstykninger
Holmeåvænget

1997:
Hovborg
Aktivitets og
Kulturhus

2010:
Klelund
Dyrepark

2003 + 2009:
18 km vandrerute / spor i
landskabet

Udstykning af
industrigrund
ultimo1970érne:

2020:
(sidste erhvervs
grund), BJ Agro
- Lokal gødnings

fabrik

Hovborg Skole, der har eksisteret fra 1903 til 2011 har altid haft udsyn til
det omkringliggende samfund og resten af verden. Dette har givet en god
ballast for generationer af elever. Eksempelvis var 7. klasse igennem 14
år altid på ugevisit i Skotland i foråret; skolen deltog i et europæisk
Erasmus-projektet, hvor danske og udenlandske lærere etablerede
netværk og udvekslede erfaringer; og endelig er der knyttet stærke og
varme vendskabsbånd til landsbyen Takaledougou i Burkina Faso.
Samlet set er der igennem halvfemserne og nul´erne jævnligt kommet
udenlandske gæster for at hilse på og udveksle kultur, oplevelser og
opbygge venskaber.
Flere gange har skolebørnene oplevet fantastiske danseoptrin fra
afrikanske unge, og landsbyen har til gengæld samlet symaskiner, briller
eller skoleudstyr sammen, for at sende til den afrikanske landsby.
Skolebørn i Takaledougou skrev i et takkebrev, at ”Hovborg måtte være
hovedstaden i Danmark med et varmt hjerte”.
Venskabet førte til, at Hovborg i 2005 opførte en afrikansk fortæller-hytte
efter hjælp og tegning fra Kalifa i Takaledougou. I 2019 blev hytten
udvidet til et luksus shelter, hvor vandrer på Kyst-til-Kyst stien kan tage
en overnatning. De er velkomne til at lægge et beløb som tak. De
indsamlede midler går ubeskåret til en fond, der kan hjælpe skolebørn
med at komme i skole i Takaledougou.
FN´s Verdensmål nummer 4 er at sikre alle lige adgang
til kvalitets-uddannelse og muligheder for livslang læring.

Hovborg Skole lagt sammen med Lindknud Skole i 2011, og blev til
Holmådalens Skole og senest til Børneunivers. På Holmeå
Side 11Børnecenter
arbejdes der målrettet på, at der er et konstruktivt og ligeværdigt
samarbejde mellem skolen og hjemmet med det formål at støtte
børnenes udvikling, læring og trivsel.

VISION

Hovborg, en levende landsby i fortsat
udvikling, præget af engagement og livsglæde.
STRATEGI
For at nå visionen skal der fokuseres på følgende indsatser:
1.
2.
3.
4.

Et attraktivt bosætningssted
Bedre vilkår for et driftigt erhvervsliv
Øget turisme og vækst i oplevelsesøkonomien
Større synlighed og branding

HANDLINGER
Der nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder med de handlinger, der
skal gennemføres i henhold til ovennævnte strategi.
På de efterfølgende sider følger en oversigt over handlingerne samt
angivelse af, hvem der tager ansvar for, at ord omsættes til handlinger.
Logikken er:
Hvad vil vi?
Hvordan gør vi?
Hvem tager ansvaret?
Hvor lang tid tager det?

FN´s verdensmål nr. 11 handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser
inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Her handler det bl.a. om boliger,
trans- port for alle, inklusion, ressource-effektivitet, modvirkning og tilpasning til
klimaændringer.
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Fra flere kanter arbejdes der løbende med synlighed for at tiltrække,
modtage og fastholde nye borgere til Hovborg.
Fra maj til oktober hejses flagene ved indfaldsvejene af Eva og Hans,
mens en gruppe velkomstambassadører holder øje med nye tilflyttere.
Disse vil modtage besøg og en lille velkomstkurv.
Tony og Helle var to lokale tilflyttere fra Sjælland, der ikke kunne skjule
begejstringen for den nye hjemegn. De fik opbakning af det lokale
erhvervsfolk til at deltage på udstillinger og messer med informationer
om landsbyen Hovborg: ”landsbyen midt i det hele med fiskesø, kro,
jagtrejser, sommerhuse, campingplads, gode naboer, sprudlende
erhvervsliv og alt i en enestående natur”.
En landsbyanalyse fra januar 2020 fra Vejen Kommune viser, at
befolkningstallet opgjort årligt pr. 1. januar er steget med 8 personer fra
2019 – 2020 og med 22 personer de sidste 5 år i Hovborg.
Befolkningstallet indenfor byskiltene i Hovborg er 398 pr. 1. januar 2020 –
men vi tæller også hele oplandet med som ”Hovborgere”..
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1. AT ATTRAKTIVT BOSÆTNINGSSTED
God børnehave/vuggestue med udvidet
åbningstid, stærk profil og tilknyttet
skovbørnehave samt velfungerende
skole i samarbejde med Lindknud
I Hovborg vil vi arbejde på at beholde vores
børnepasning af de 0 – 6 årige. Vi mener, at
lokal børnepasning er med til at sikre, at det
er attraktivt at bosætte sig i Hovborg.
Børnepasningen er derfor vigtig for at styrke
vores by, foreningsliv og lokalsamfund. Vi vil
være et attraktivt lokalsamfund, som kan
tiltrække unge og børnefamilier til vores
område og dermed medvirke til fortsat at
gøre bosætning attraktivt i Hovborg.
Ansvarlig: Bestyrelsen i
Holmeådalens Børnecenter
Tidsplan: Løbende
Varierede tilbud om fritidsaktiviteter til
alle aldersgrupper
Etablering af en klub for 12 – 14 årige og
samarbejde og åbenhed mellem
foreningerne. Kulturtilbud for alle
aldersgrupper.
Ansvarlig: Alle foreninger og
sammenslutninger
Tidsplan: Løbende, årlige
fællesmøder for status, åbenhed og mulige samarbejdsflader.

Infrastruktur
Fartdæmpende tiltag på Baldersbæksvej,
Krøgebækvej og Høllundvej.
Ansvarlig: Lokalrådet og
Erhvervsklubben Tidsplan: 2020
Et ønske om cykelsti til Holsted til Lindknud.
Ansvarlig: Lokalrådet
Flexible transportmuligheder
Her skal være fokus på transport for unge
mellem 14 – 18 år samt arbejdes på
alternative mobilitetsformer (delebilsordninger, landsbybus, samkørselsformer
m.m.).
Ansvarlig: Lokalrådet koordinerer
Tidsplan: Løbende
God dagligvarebutik
Årlig omsætningsfremgang for eksisterende
dagligvarebutik. Når foreningen kan fremvise
en solid økonomisk fremgang går drømmen i
retning af at flytte butikken op til hjørnegrunden (”tre-kanten”).
Ansvarlig: Dagli’ Brugsens bestyrelse
Udvidet service
Eksempelvis forbedret ældreservice til
gensidig hjælp, transport og indkøb.
Ansvarlig: Lokalrådet koordinerer
Tidsplan: inden år 2021
Byggegrund og storparceller
Lokalrådet er ansvarlig for, at der laves
aftale med kommunen om nye
udstykninger inden år 2021 til bosætning.

Nyt bo- og arbejdsfællesskab i historiske
omgivelser til familier og seniorer samt
mindre erhverv
Omdannelse af en større eksisterende
bygning til et spændende bo- og
arbejds- fællesskab med afsæt i en
moderne bosætningsform i historiske
rammer og landsbyens fornemste
placering.
Ansvarlig: Lokale investorer
Tidsplan: inden år 2022
Sundhedscenter
Etablering af et Sundhedshus, hvor der er
mulighed for at udnytte Hovborg´s mange
muligheder for bevægelse (hallen, fitness,
leg, tennis, udelivet: vandre, løbe, cykle,
ride m.m.) og fokus på kost. Dette skal
struk- tureres til kursusophold med
professionelle undervisere. Dette kan
kombineres med kreative, mediterende og
fordybende aktiviteter.
Ansvarlig: en gruppe under
Kunstforeningen Tidsplan: inden 2022
Naturens Landsby
Projekt ”Hovblomst”, der handler om
flere blomster, forskønnelse og
biodiversitet i Hovborg.
Ansvarlig: Borgerforeningen
Udbygning af anlægget
Etablering af bålplads m.m. i
anlægget bag Brugsen.
Ansvarlig: Borgerforeningen

Side

14

2. BEDRE VILKÅR FOR ET
DRIFTIGT ERHVERVSLIV
Fælles erhvervshus med ”rugekasse” for
iværksættere

GGrøn Omstilling
Informationskampagner for viden om
handlinger til grøn omstilling for at skabe
grønne jobs og imødegå klima-forandringer.
Ansvarlig: Erhvervsklubben Tidsplan: 2020

Etablering af en co-workingspace på
Hovborg Kro samt en iværksætter pakke fra
Erhvervsklubben til start-ups (i overgangsfasen fra arbejdstager til iværksætter).
Gode mødefaciliteter i Hovborg.
Herunder motivation og kollegial sparring for
etablering af virksomhed i f.eks. nedlagt
landbrug. Videndeling og samarbejde
mellem små og mellemstore virksomheder.
Ansvarlig: Erhvervsklubben inden 2021
God kontakt til Vejen Erhvervsservice
og hurtig og effektiv myndighedsbehandling fra Vejen Kommune
Ansvarlig: Erhvervsklubben i samarbejde
med de enkelte virksomheder - løbende.
Erhvervsgrunde
Lokalråd og Erhvervsklub er ansvarlig for, at
der laves aftaler med kommunen om udstykninger af erhvervsgrunde snarest, da sidste
grund er solgt.

3. ØGET TURISME OG VÆKST I
OPLEVELSESØKONOMIEN

Samarbejde mellem udbydere og fokus på
overnatning, bespisning og oplevelsesøkonomi.
Ansvarlige: Hovborg Kro, overnatningsudbyderne (Takaledougou´s Venner,
Grundejerforeningerne i Torpet, Hovborg
Camping, Hyttebyens ejere m.fl)
Tidsplan: løbende
Informationscenter

Formålet er at fortælle den specielle historie
om, hvordan landbrugskulturen og
beplantning af de store Københavner
plantager har opbygget området.

Skabelse af viden og bevidsthed om
mulighederne for aktiviteter (for turister og
sammen med de lokale borgere), overnatning, bespisning, handel, service og
diverse reparationer i Hovborg og omegn
for turister og gæster. Mulighed for guidede
ture og udflugter. Informationer i det
offentlige rum.

Ansvarlig: en nedsat ad hoc gruppe

Ansvarlig: koordineres af Lokalrådet

Projekt: Autocamper plads

Vedligehold af stisystem for gå- og
cykelturisme

Projekt: Natur- og Historie formidlingscenter i Hovborg

Etablering af en autocamperplads for at øge
indtægterne ved handel, brændstof,
bespisning o.lign.
Ansvarlig: Grundejerforeningerne i Torpet
Tidsplan: inden år 2021
Godt spisested med kvalitetsfødevarer
Forslag om café, pandekagehus, isbutik,
gårdbutikker. Ansvarlig: initiativtagerne

Løbende vedligeholdelse af de etablerede
stier ved frivillige aftaler. Herunder
opdaterede broanlæg. Der skal være et
tæt samarbejde med de ansvarlige for
Kyst-til- kyst stien.
Ansvarlig: koordineres af Lokalrådet i
samarbejde med ”Stigruppen”
Tidsplan: løbende

Varierede overnatningsmuligheder
Kro, camping, hytter, Bed&Breakfast,
AirB&B, luksus shelter, teltpladser m.m. skal
markedsføres og udbydes i en god kvalitet.
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Hovborg er en lille del af en global verden, der arbejder for at nå
FN´s 17 Verdensmål. I vores hverdag tager vi små skridt i retning af
mindre CO2-aftryk.
Mål nummer 12 handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Borgerne og flere af de lokale virksomheder som f.eks. Hovborg Kro og
Dagli´ Brugsen, tænker over, hvordan de kan undgå madspild.
De fleste lokale virksomheder indenfor kartoffelavl, dyre- og planteproduktion ser på
optimering af produktionsformer i en bæredygtig retning, mens AL2 udvikler og leverer
løsninger til effektiv procesvand- og spildevandsbehandling. Turismeerhvervet har
potentialer for øgede indtægter ved at tænke i bæredygtige løsninger.

Mål nummer 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte
bæredygtige brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
I Hovborg er der eksempler på handlinger, der bærer ind til
dette mål. Eksempelvis afgræsses engen for at opnå større
biodiversitet. Klelund Dyrehave er et ambitiøst og visionært naturprojekt, der
arbejder for at give området tilbage til naturen og give bedre plads til dyr og
planter. Målet er et naturligt og oprindeligt økosystem, hvor nøglearter som
krondyr og vildsvin bidrager til en varieret og dynamisk natur med stor biologisk
mangfoldighed.
Senest drives 95% af markerne langs Hovborgvej økologisk af fem forskellige
øko-landmænd. Det giver i alt 5,69 km sammenhængende areal lang vejen.
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Hver torsdag
mødes ca. 40
personer til idræt
i Aktivitetshuset.
Her er ingen
medlemskort, men folk betaler
20 kr. pr. gang. Der er ingen
bestyrelse, men 6 ledere, og
dette har fungeret siden 2005.

På grund af de senere års klimaændringer
med stigende regnmængder kombineret
med et nedslidt rensningsanlæg, var der
behov for separering og frakobling af regnvandet fra kloakvand i Hovborg. Dette er et
projektarbejde, der afsluttes i løbet af 2020. Dette støtter op
om verdensmål nummer 13, der handler om at bekæmpe
klimaforandringer og deres konsekvenser.

Byens samlingssted for
foreningerne er Hovborg
Aktivitets- og Kulturhus, der
stod gældfri og færdig i 1997.
Hver uge er der en flok
ihærdige ildsjæle, der klarer
rengøringen indenfor efter
sportsaktiviteterne, mens der
indkaldes til arbejdsdage, når
dét udenfor trænger.
Et landsbykøkken blev
etableret i 2011 med netop de
faciliteter, der er rare at have,
når borgerne mødes til
fællesspisning eller der er
kursusaktiviteter.
Hallen tilhører ”alle” og her
findes ud over køkkenet
mødelokaler, fitness og billard.
Dén dag i dag sætter børnene
stadig fodtøjet i gangen, som vi
lærte under byggeriet. Her tog
alle en tørn for at nå i mål –
både indsamling af penge og
selve byggeriet.
Verdensmål nummer 3 handler
om at sikre et sundt liv for alle
og fremme trivsel for alle
aldersgrupper.
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4. STØRRE SYNLIGHED OG BRANDING

Pressestrategi

Flagallé og flag v. indfaldsveje

Udarbejdes i samarbejde med alle
foreninger, Erhvervsklubben, hovborg.net,
HUIF-bladet, FB-gruppen, de ansvarlige for
infoskærmene - koordineres af Lokalrådet.

Der etableres en flag-alle for at hilse
velkommen til gæster og lokale borgere.
Arbejdstitlen er ”Hovborg holder fanen højt”.

Der skal arbejdes for at sætte brune skilte
ved motorvejen med ”Københavner
plantagerne” (Erhvervsklubbens bestyrelse
er ansvarlig). Derigennem udbredes
historien om Hovborg og den unikke natur
omkring landsbyen og de driftige mennesker
med både lokal og international baggrund.
Dette skal sættes fokus på de mange lokale
og international funderede virksomheder. Det
skal nævnes, at alle har bredbånd.
Ansvarlige: Lokalrådet koordinerer med
deres respektive bagland (foreningerne,
erhvervslivet, institutioner, landbrug, ældre,
unge). Tidsplan: løbende
Målgruppeanalyse:
Budskabet om en levende landsby som godt
bosætnings- eller virksomhedssted skal
målrettes de rigtige og midlerne skal
udvælges.

Ansvarlig: Erhvervsklubben
Tidsplan: 2020
Velkomstambassadører:
Der findes en frivillig gruppe af velkomstpersoner i landsbyen, men det skal udvides
til at til være én på hvert gadehjørne.
Ansvarlig: Lokalrådet, Tidsplan: løbende

Bæredygtig Landsby
Der arbejdes med bæredygtighed i hht FN´s
verdensmål, da landsbyen allerede har
mange tiltag, der understøtter målene –
disse skal synliggøres for at øge
indsatserne, så verdensmålene bliver til
hverdagsmål.
Ansvarlig: en nedsat gruppe
Tidsplan: 2020

Ansvarlig: Lokalrådet koordinerer
Tidsplan inden 2021
Landsbyambassadører
Udnævnes til at fortælle om deres ”hjemegn”
eller tilknytning til Hovborg.
Ansvarlig: en gruppe nedsættes
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Plantage pitch
Landsbyen Hovborg er en naturlig port ind til tre historiske
storiske
Københavnerplantager, samt Hedeselskabets første skovplantage,
Hovborg Plantagen. Landsbyen ligger nemlig centralt placeret, omgivet af
de fire plantager. Hidtil har besøgende taget direkte hen til plantagerne
og oplevet dem hver for sig. Særligt de tre Københavnerplantager er
gode til at formidle, men der findes ikke en fortælling på tværs om de tre
plantager.
Dette er ærgerligt, for det betyder, at det stedbundne potentiale ikke
udnyttes fuldt ud. For at besøgende bliver bedst muligt klædt på til at
opleve plantagerne, ønsker Hovborg lokalråd at skabe et natur- og
historieformidlingscenter, hvor både historien om Københavnerplantagerne
og naturens mangfoldighed bliver fortalt.
Hovborg natur- og historieformidlingscenter skal være et fyrtårn inden for
formidling af Hedeselskabets historiske beplantning af skove, der daterer
tilbage til Hedeselskabets oprettelse i 1866.
Omdrejningspunktet vil dels være de tre Københavner Plantager:
Baldersbæk, Klelund og Høllund Søgård samt Hovborg Plantagen, som er
Hedeselskabets første plantage, som blev plantet vha. lokale kræfter.
Både dengang og den dag i dag er den lokale involvering i projekter og
tiltag stærk i Hovborg, og det vil et center kunne formidle. Udover den
historiske fortælling om Hedeselskabets beplantning af skovene,
vil
Side 19
centeret også rumme fortællinger om Hovborg lokalsamfund op igennem
tiden. Hvad betød det for et lille lokalsamfund, at plantagerne kom og hvad
er betydningen i dag? Centret vil skabe rum for leg og læring inden for
kulturhistorie og naturformidling, samt fortælle om livet i et lille
lokalsamfund i både et historisk og nutidigt perspektiv.

FORENINGER pr. 1. januar 2020

KULTURELLE INSTITUTIONER:

VIRKSOMHEDER

Aktivitetshuset

Hovborg.net

Hovborg Kirke

Augustin VVS,

AL2 Teknik I/S

Antenneforeningen

HUIF

Hovborg Naturudstilling

Baldersbæk Plantage

BJ Agro Aps

Baldersbæk fonden

HUIF bladet

Københavner Plantagerne:

Butler Servie

CMS-rådgivning

Burkina Faso´s venner

HUIF fitness

Dagli Brugsen

DANO Mast

Børnehaven Regnbuen

Husets Venneforening

GO-Bambus

Freddy Holdensen Grønt

Cykelklubben

Husholdningsforeningen

Hans Andersen vognmand

Holmelund Rejser

Erhvervsklubben

Hyttebyens grundejerforeninger

Holmeådalens Børnecenter m.

Holme Å Camping

Hovborg El-Service

Fiskeri i Holmeå

Høllund Søgård

Hovborg Vuggestue og Børnehave

Holmeå Ejendomsselskab

Hundekennel

Flaghejsning

Idræt om dagen

Hovborg Historiske Arkiv

Hovborg Fiskeri

Hovborg Kloakservice

Fodbold

Klelund Dyrepark

Hovborg Vognmand

Hovborg Outlet

Holmeå etape 3

Ko-klapper -lauget

Holmeå Tømrer og Snedkerforretning

Holmeå Kunstforening

Kroskovens grundejerforening

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri

Holmeådalens Folkedansere

Kyst-til-kyststien

JEBO

JBL - Brazil

Holmeådalens jagtforening

Landsbyfestivalen - Kartoffelfestival

Krimskrams konsulenterne

Antikviteter

Holmeå Børnecenter

Lindknud - Hovborg aftenshøjskole

Lys og Fokus

Nedergaard

Støtteforening for Holmå

Lokalhistorisk Arkiv

Skulptur-4-maet

Ringleberg

Børnecenter

Lær dansk-holdet

Sparekassen Kronjylland

TL reklamefoto

Borgerforening

Menighedsrådet

TRS Handyman Lys

Rie Massør

Hovborg Fonden

Stigruppen

Wiebrend Benedictus

*

Hovborg Golf

Dagli´Brugsen Hovborg

Martin Ravn´s Kartofler

Hovborg Plantage

Hærvejsklyngen

Østerbygaard I/S

Hovborg Vandværk

-

Klelund
Baldersbæk
Hovborg

Samt flere spændende
nye sundheds- og
helse specialister …

*Samt alle de
resterende. I
tillægget til denne
Side udviklingsplan ses
en fuldstændig liste
over alle
erhvervsdrivende.
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ET ALTERNATIVT FORENINGSLIV
Ko-klaper-lauget i Hovborg blev stiftet i 2006
og er for alle, der er interesseret i sundt
kvæg, godt og velsmagende kød og i at sikre
bevarelsen af de frodige enge langs Holme
Å. Det eneste det kræver, er at investere i et
medlemskab af Ko-Klapper-lauget. Engene
er en del at det kulturlandskab, der
indeholder gammel landbrugshistorie. Når
engene afgræsses, forøges naturværdien,
da engene derved bibeholdes til stor nytte
for bl.a. planter, insekter og fugle.

Samtidig deltager du / I i foreningens
medlems aktiviteter. Kreaturerne ejes af en
lokal landmand, som sørger for det daglige
tilsyn og for dyrenes velbefindende.

Engene blev i en årrække afgræsses med
kreaturer af racen skotsk højlandskvæg, som
trives fint på marginale jorder, hvor de holder
krat og buske nede. Her blev solgt kød én
gang årligt. Men i 2018 blev disse udskiftet
med sortbroget Holsteiner-kreaturer.

Frodige enge, vibens legende sangflugt, en
slyngende å, sundt kvæg og Riversteaks, der
smager så bierne summer. Når engblomsterne står i flor summer det af liv. Mange
insekter er knyttet særlige planter på engen.
En planteart kan i gennemsnit opretholde
livet for 10-15 insektarter. Sommerfugle som
Aurora og engblåfugl lever kun på lysåbne
moser og enge. Insekterne er også føde for
engen frøer og tudser. Lærkens sang eller
vibens legende sangflugt kører til engen. En
mærkelige vibrerende lyd kan fylde øret. Det
er dobbelt bekkasinen som kaster sig ned i
et dyb og laver den vibrerende lyd med sine
halefjer.

Formålet med Ko-klapper-lauget ved Holme
Å er altså kort fortalt, at drive naturpleje, og
som medlem kan du /I tilse kvæget, nyde
den prægtige natur samt være med til at
bevare en vigtig naturpleje, som er ved at
forsvinde.

Uden græsning af dyr eller høslæt vil engene
gro til i høje stauder, tuer af græs og pilekrat,
som vil udkonkurrere de engens andre
planter. Derfor er det vigtigt at pleje engene
så i fremtiden også har frodige enge der
summer af sol.
Når medlemmerne mødes, tilses arealerne,
snakken går og tankerne løber på afveje.
Således har Ko-klapperlauget stiftet en
rejseklub, hvor medlemmerne bl.a. har set
på Skotsk Højlandskvæg i Skotland et par
gange, oplevet naturen omkring Grand
Canyon og set USA som ”fattigrøve”, været
på kulturel udveksling i Brasilien et par
gange og set blomsteroptog i Holland.
Næste tur går til Vest Canada for at opleve
naturens forunderligheder.
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Om Kyst til Kyst Stien
Kyst til Kyst Stien er en afmærket vandrerute der er blevet til i et
samarbejde mellem Varde, Vejen, Billund og Vejle Kommune og en lang
række private lodsejere. Ruten er afmærket med blå skilte, og det meste af
stien er kun for vandrere. En stor del af ruten forløber på arealer der er
privatejede og lodsejerne har frivilligt stillet deres arealer til rådighed.

https://www.kyst-kyststien.dk/

Naturstier ved Hovborg, Spor i Landskabet:
To stier på 7,5 og 10,5 km, samt andre mindre rundture
De to sammenhængende spor: ”Hovborg Plantage” (afmærket med røde
pile, ca. 7,5 km) og ”Klelund Plantage” (afmærket med grønne pile, ca.
10,5 km) er lavet som en dobbeltsløjfe, der mødes ved Hovborg Kro og
forbinder åløb, engområder og mose med de store plantager samt naturog kulturhistoriske perler. Den første kilometer til Holmeådalen følges de
to spor, hvorefter de deler sig mod øst og syd.
I forbindelse med etablering af sporene gennemførte vi et større
naturgenopretningsprojekt med etablering af et stryg ved fiskeriet midt i
byen.
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FREMTIDEN

Hvilken fremtid kigger Hovborg ind i?
Det er umuligt at spå om, men de trædesten
som her er lagt ud, skal benyttes. På nationalt plan er der i dag mange landsbyer, hvor
det er attraktivt at bo og leve. Det er ting som
det gode naboskab, nærheden til naturen og
et stærkt lokalt engagement, som tegner
billedet af landsbyerne.
På den korte bane har foråret og sommeren
2020 været præget af usikkerhed på alle
niveauer pga. den ubudne gæst – Covid-19.
Politikerne forsøger at afbøde de økonomiske konsekvenser med nationale hjælpepakker. Her spiller udefrakommende faktorer
ind.
På den anden side har Corona-krisen
udstillet nogle af styrkerne ved bosætning i
små lokalsamfund – også i Hovborg. Det kan
have positiv afsmittende virkning fremadrettet, som vi skal være opmærksomme på.
Vi ser fordele på parametrene: nærheden til
naturen, god plads i forhold til de anbefalede
afstande, lokale spise- og indkøbsmuligheder, optimale muligheder for at arbejde
hjemmefra med hurtige net-opkoblinger,
sammenhold og hjælpsomhed samt
omstillingsparathed. Det giver plads til ”slow
living” med mindre stress og mere mening.

De meget aktive civilsamfund formår både at
opretholde et stærkt fællesskab og tage
initiativer, der betyder noget for landsbyens
udvikling. Der er ofte et bredt engagement
fra byens borgere. Her er et tæt samarbejde
mellem landsbyer og kommunen grundlæggende (samskabelse). Kommunens rolle
er at være faciliterende og rådgivende.
På den lange bane er der plads til at fokusere på FN´s verdensmål for en bæredygtig
fremtid.
Landsbyerne kan gå forrest med at vise
vejen for bæredygtighed pga. kendskabet til
hinanden og de relative små investeringer,
der kan gøre en stor forskel. Mange virksomheder har allerede stor fokus på bæredygtighed og borgernes interesse for mindre
madspild, energioptimeringer, lokale
fødevarer, bedre fysisk og mental sundhed,
deling af udstyr, klimatilpasning omkring
afledning af regnvand, større biodiversitet
m.m. Opmærksomheden øges dag for dag.
Endelig er det en fordel, at landsbyens
borgere, foreninger, institutioner og
erhvervsliv i generationer er gået hånd i
hånd om at skabe en fælles udvikling i en
fornuftig retning.
Hovborg står godt rustet til at udnytte
mulighederne og overkomme udfordringerne.

Vejen kommune arbejder med strategisk
planlægning for landsbyerne, og har netop
udgivet en landsbyanalyse i januar 2020. Her
fremgår, at Hovborg er et aktivt lokalsamfund
med befolkningsfremgang de seneste år.
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Hovborg Kro´s historie er
Hovborg´s historie

Omkring 1750 kendetegnedes egnen ved sit
hedelandskab og sandflugt og kroen ved sin
først kendte ejer, Peder Kristensen, mens
Hovborg by blot var en håndfuld hus.
I årene 1835 – 1862 satte Johan Kristoffer
Steinmeier Sørensen sit præg på kroens drift
og egnens udvikling, med etablering af
købmandshandel og sit initiativ til stiftelsen af
Aktieselskabet Hovborg Plantage. Hermed
Johan Kristoffer Steinmeier Sørensen
tillægges æren for at plantningssagen fik så
tidlige en start på denne egn. Det første træ
blev plantet i krohaven i 1857 – en bøg, der
står endnu.
En efterfølgende krovært, Nicolaj Poulsen,
var tillige en dygtig landmand og den første,
der begyndte at dyrke roer omkring 1880.
Hans virkelyst kom også til udtryk ved:
-

Opførsel af byens første vandmølle
ved Holme Å i 1888
Opdyrkning af store hede arealer
Indretning af et fællesmejeri ved
møllen

Og Nicolai Poulsen afsluttede sin gerning
ved at skænke 1 tdr. land til bygning af
kirken og anlæg af kirkegården.
Omkring århundredeskiftet var Vorbasse
Marked et af Midtjyllands betydeligste
markeder med et medfølgende stort rykind
på Hovborg Kro af op til 50 vogne og mere
end 100 gæster og det blev tiden for en
nænsom restaurering og tilbygning af kroen,
under den nye ejer Poul Nikolaisen.
Nu fulgte frasalg af grunde til elektricitetsværk, et nyt mejeri og savværk, samt 25

forretnings- og beboelses-ejendomme og
stiftelsen af en afholdsforening.
Og mens man i 1906 rejse en mindesten i
Hovborg Plantage for afdøde Johan K.S.
Sørensen, sad krodynastiet i en periode
gennem årene derefter, også som ejere af
Kryb-i-ly Kro, Bække Kro og Brædstrup Kro.
Det har således været levende mennesker,
med samfundssind og fornemmelse for
tidens strømninger, der har præget krodriften
og den by, hvoraf det meste ligger på kroens
tidligere jorde.
De seneste ejere i krodynastiet Peter Nikolaisen (død 1969) og sønnen Niels Nikolaisen
(død 1983) videreførte forretningen i samme
ånd og i 1976/77 indrettedes et nyt kursuscenter i den gamle kostald.
I 1983 købte landbrugsorganisationerne
Danske Husmandsforeninger ved Chr.
Sørensen og De Danske Landboforeninger
ved P. Chr. Ottosen, kroen med tilliggende og
samme år oprettedes Hovborg Landbrugsskole, som et center for efter og
videreuddannelse indenfor landbrugs- og
jordbrugserhverv.
Den 1. april 1985 blev stedets nuværende
ejere Johanne og Jørgen Jørgensen ansat
som ledere af kroen, for den 1. juli 1991 at
indgå i forpagtning af kroen, som de så
overtog det fulde ansvar for den 1. juli 1999,
da de købte af landbrugsorganisationerne ved
Peter Gæmelke. I dag er familien så småt i
gang med generationsskifte fra forældre til
Lene og Dorthe.
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Moderne turismeudvikling, der har givet et ”løft” til oplevelsesøkonomien,
når folk ”gør hvil” i Hovborg
TURISME-udviklingen. Hovborg havde en
central beliggenhed ved Studevejen eller Drivervejen sydover. Nu var den midtjyske drivervej
ikke den eneste af slagsen, men det var den
mest benyttede, da den var mere
fremkommelig. Her skulle man ikke over brede
vandløb eller passere sumpede områder. Disse
hindringer var der før i tiden masser af, hvor
afvandingen ikke var særlig effektiv.
Her tæt ved den jyske højderyg, var disse
forhindringer mindre, og undervejs var der med
passende mellemrum muligheder for overnatning, hvor dyr og mennesker kunne få hvilke og
føde – et af dem var Hovborg Kro. Kroen er
sikkert startet med, at driverne har spurgt efter
mad og natlogi. Efterhånden har det udviklet sig
til virkelig kroeri – med ret til at brænde og
skænde brændevin.
Studehandel er ældgammel. Helt tilbage til
Valdemartiden (11557 – 1375) har man drevet
stude ned gennem Jylland til marskengen ved
Slesvig og Ditmarskens kyster. Et besøg ved
Dannevirke (på UNESCO´s kulturelle verdensarvs liste) fortæller historien om Nordens største
forsvarsværk og fortidsminde, der består af
volde og mure samt det vigtige handelsområde,
hvor folk fra flere verdenshjørner mødtes.
Hvornår Hovborg Kro er oprettet, vides ikke. I
1990 fejrede kroen sin 200-års jubilæum. Det er
selve krobygningen, der i 1790 blev flyttet fra et
sted nærmere åren til den nuværende plads.
Hovborg Kro har været ejet af samme familie fra
omkring 1750 til 1983, undtagen i tiden 1864 –
1895 hvor Nicolaj Poulsen var ejer. Læs mere i
”Hovborg Kro´s historie” side 24.
I Nicolaj Poulsens tid kommer udviklingen til
Hovborg. Opdyrkningen af heden er for alvor
begyndt. Befolkningstallet vokser og derfor er

der behov for servicevirksomheder. Han anlægger
bl.a. en mølle ved Holmeå i 1868, skænker jord til
kirken og indretter købmandsforretning i kroen.
Desuden opretter han mejeri i forbindelse med
møllen. Udviklingen fortsætter i årene herefter til
svigersønnen Poul Nicolajsen. Han sælger bl.a. jord til
Brugsforeningen og laver aftale med Indre Mission om
at bygge sal til kroen, som de også kan benytte. I
1942 overlod Poul Nicolajsen styret af kroen til Peder
Nikolajsen, der moderniserede den og gjorden den
landskendt, når han med cigar og træsko kom ud og
tog imod folk med et ”walkommen til Hovborg”.
På landet blev heden opdyrket. Overrislingen af
arealer ned mod åen skabte grobund for dyrkning af
hø, som gav foder til kreaturerne og dermed
kvægbesætninger.
Landbrugets udvikling smitter af på udviklingen i byen:
vandmølle, mejeri, købmandsbutik og smedje.
Befolkningsvæksten betyder grobund for
småhåndværk / service som skomager, postkontor
m.fl. Plantagernes vækst har afsmittende virkning på
oprettelse af savværk, smedje, tømrer og andre
reparatører.
Hovborg var en del af Lindknud Sogn indtil kommunesammenlægningen i 1970. Indtil 1895 hørte Lindknud
Sogn under Brørup og præsten boede i Præstkær.
Men i dette år 1895 skiltes Lindknud Sogn ud og det
blev et selvstændigt pastorat. Det skete samtidig med,
at vestenden af sognet, Hovborg, fik sin egen kirke.

HYTTEBYEN
I 1988 anlægges et rekreativt område på 15.960 m2 –
Hovborg Hytteby (29 grunde). Og 3 år senere
byggedes de første hytter, der ligger i et smuk, roligt
og børne-venligt område lige ned til Holme Å.
Området omkring Hovborg blev i ”Generel landskabsplan for Ribe Amt” fra 1970 karakteriseret som et
potentielt naturpark-

område. Disse tanker blev forelagt i 1973 i
publikationen ”Holme Å Naturpark”. Planen
rummer foruden landskabs-analyser
vurderinger af landbrug-jordens egnethed
også forslag til områdets udnyttelse. Der foreslås en opdeling af eksisterende byer således,
at Brørup, Holsted og Vorbasse bliver overordnede servicebyer, mens Bække, Lindknud,
Starup Tofterup og specielt Hovborg udpeges
som servicebyer.
Endvidere deles den rekreative udnyttelse op i
området med intensiv rekreation, dvs ferieboliger, lejrskole, svømmebassiner og lignende, og i
områder med ekstensiv rekreation, f.eks. vandring i naturen, fugleobservationer og fiskeri.
Hovborg Hytteby´s grundejerforening forener
hytteejerne, som har opført deres hytter på
kommunalejet jord.
I dag udlejes 14 forskellige feriehytter ud via
Visit.Vejen under betegnelsen ”Hovborg Ferieby”. Ferieboligerne har forskellige størrelser og
er indrettet forskelligt. Alle hytterne har køkken,
TV samt badeværelse med toilet og brusebad.
Enkelte har brændeovn, terrasse m.m. men det
vigtigste er, at de kan anvendes hele året.

SOMMERHUSOMRÅDERNE ved
HOLMEÅ (etape 1, 2 og 3)
Ved udstykninger af jorden fra Holmeå Camping
blev det i 2010 mulig at købe sommerhusgrunde
i foreløbig tre etaper. De tre grundejerforeninger
samler sommerhusejerne mindst én gang årligt
og igangsætter aktiviteter og forskønnelser.
Dette fantastiske område tiltrækker hver
sommer turister fra fjern og nær, der nyder
stilheden og nærheden til naturen.

HOLME Å CAMPING
I 2002 åbnede Søren og Laila Bonde: Holme Å
Camping, med egen golfbane - en n-ihullers par 3bane her, hvor jorden lå ubrugt hent til fritids-formål.
Dengang var der 200 enheder og 25 bjælkehytter –
der var fred og ro, altid rent, pænt og ordentligt.
I 2010 købte Ove Pedersen og Marianne Plesman,
stedet, og i 2018 udvidede de med to nye, store hytter
(8 personer) og satte et helt nyt interiør til campingpladsens resterende hytter. I forvejen rådede
campingpladsen over otte andre hytter, hvor interiøret
nu er blevet erstattet med et helt nyt.
Holme Å Camping er en af landets små campingpladser, og som sådan er den med i den landsdækkendeorganisation, DK Camps kategori "små pladser". Med de to nye hytter har campingpladsen nu 10
hytter, men har samtidig tilladelse til at have 25 hytter.
Der er desuden plads til 60 campingvogne.
I de grønne omgivelser findes der i dag en opvarmet
pool, 12 hullers krolfbane, 145 pladser, fine familierum, hytter i forskellige størrelser, hoppepude, mooncars, boldbane og gratis wifi m.m. flere gange pr. år
afholdes udstillinger.
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Baldersbæk Plantage og Villa
Baldersbæk:
Området omkring Baldersbæk Plantage og
Villa Baldersbæk i Hovborg bærer på
meget historie. Den seriøse, men
humoristiske forretningsmand Holger
Pedersen slog sig i 1890 sammen med
Enrico Dalgas og købte en hedegård ved
Hovborg. Her anlagde Holger Pedersen
den 700 ha store plantage og ombyggede
den gamle herregård til det smukke Villa
Baldersbæk.
Gå en tur i plantagen og oplev skulpturer og
Kunst lavet af bl.a. billedhuggeren Anders
Bundgaard. Størstedelen af Baldersbæk
Plantager er karakteriseret ved fredede og
naturbeskyttede arealer og du vil i området
opleve både heder, skove, rigt dyreliv, søer,
bække, vandkilder og meget anden skøn natur.
Baldersbæk Plantage er besøget værd!

HOVBORG NATURUDSTILLING
Lige vest for Hovborg (Baldersbækvej ved indkørslen til campingplads/hytteby) ligger et lille
hus med en udstilling om egnen omkring
Hovborg. Udstillingen fortæller historier fra
området – fra gletchere til agerland og fra
hosekræmmere til Dalgas – og til de nuværende
beboere i Hovborg.
Der er modeller af buer og pile, som de første
jægere på egnen brugte til at jage vildt med, og
af oldtidens økser, der blev brugt til at rydde
skovene, da agerbruget blev indført. Man kan
træne sit naturkendskab før turen på stierne ved
at studere udstoppede fugle og dyr, og ved at
gætte fodspor, eller se på planter, bær og
kogler. Den særligt interesserede kan bladre i
en stor kortbog med en mængde oplysninger
om egnen før og nu.

På husets bagvæg findes et stort maleri, hvor du kan
følge tiden fra sidste istid og frem til nutidens Hovborg. Maleriet er lavet af Lars Ringgaard. Der er med
andre ord mulighed for at få viden om, hvad en tur
langs Holme Å kan byde på.
Udstillingen er meget velegnet til et besøg for familier,
skoler og foreninger. Uden for huset er der et grønt
område med god plads til at lege, og der er borde og
bænke til frokosten.
I samarbejde med Ribe Amt og Egnsmuseet på
Sønderskov, deltog Naturplan i planlægning og
produktion af en udstilling om natur og mennesker ved
Hovborg. Udstillingen har til huse i en bygning på 40
m², hvor der ikke er opsyn. I foråret 2003 fik Naturplan
til opgave at planlægge en ny udstilling til erstatning
for en 20 år gammel udstilling i bygningen. Læs mere
her: http://www.naturplan.dk/udstilling-hovborg.htm

KYST-til-KYST stien
Kyst til Kyst Stien er en afmærket vandrerute, der er
blevet til i et samarbejde mellem Varde, Vejen, Billund
og Vejle Kommune og en lang række private lodsejere. Ruten er afmærket med blå skilte, og det meste
af stien er kun for vandrere. En stor del af ruten
forløber på arealer der er privatejede og lodsejerne
har frivilligt stillet deres arealer til rådighed. Her kan
du gå på tværs af Jylland.
På Kyst til Kyst Stien kommer du gennem varierede
landskaber og afvekslende natur. Flade og brede
ådale fletter ind i kuperede landskaber i smalle ådale
på vejen fra vest mod øst.
Det hele er skabt under den sidste istid for ca. 16.000
år siden. Dengang nåede isranden til området mellem
Bække og Hovborg. Foran isen lå et tundralandskab,
hvor man blandt andet kunne møde mammutter.

Smeltevandsletten og de flade dale
Fra isens rand strømmede store
smeltevandsfloder mod vest. Grus og sand fra
floderne dannede de flade ådale mod vest.
Mellem ådalene ligger bakkeøer som
forhøjninger og bakkedrag i det flade landskab.
De stammer fra forrige istid, for ca. 140.000 år
siden.

5. Turen går forbi mange spændende kirker, de
fleste romanske, bygget i det 12. til 13.
århundrede. Der er bl.a. Ål, Billum, Janderup,
Varde, Bække og Skibet Kirke. I Ål og Skibet
Kirke kan du se enestående kalkmalerier. På
vejen kommer du også forbi nyere kirker fx i
Hovborg, hvor den korsformede kirke blev
bygget i 1895.

Det bakkede morænelandskab
I øst rykkede isen skiftevis frem og trak sig
tilbage og efterlod et kuperet landskab. Det er
det landskab, du kan opleve i store dele af Vejle
Ådal.

6.Byerne:
6.1 Varde ligger ved et vadested. Her krydsede
Drivvejen Varde Å, og herfra kunne varer nemt
fragtes ud gennem åen. Større skibe lagde til
længere nede ad åen ved Janderup, mens små
pramme stod for transporten op til Varde. Varde
blev købstad i 1442, men er omtalt fra ca. 1100.

Langs Kyst til Kyst stien ved Hovborg kan du
opleve en meget alsidig vegetation, herunder
bl.a gøgeurt, kragefod, engnellikerod og kæruld,
bare for at nævne nogle stykker. På strækningen er der desuden observeret både bæver
og odder.
På tur i kulturhistorien
1. Bronzealderhøje pryder mange steder
bakkerne langs ådalen. Ved Bække ligger
Klebæk Høje, der består af 2 bronze-alderhøje
omgivet af en skibssætning fra vikingetiden.
2. Tæt ved stien, længere mod øst ved Egtved,
fandt man i 1921 ’Egtvedpigen’ i en bronzealderhøj, et af de bedst bevarede fund fra den
tid. Her er i dag et museum.
3. I Vejle Ådal fandt man resterne af en bro fra
900-tallet - Ravningbroen - der var en 760 m
lang bro, der gik over Vejle Ådal. Broen er
visualiseret i ådalen og en udstilling fortæller om
den
.4. I Vejle Ådal er også velbevarede levn fra
jernalderen. Troldborg Ring er således det bedst
bevarede anlæg vi har fra jernalderen. Borgen
er opført år 100-200 e.Kr. og har været benyttet
ind til 400-tallet e.Kr.

for vandkraftværker. Langs Kyst til Kyst Stien ser du
flere levn fra tidligere tiders vandkraft, og et
vandkraftværk, ved Varde, er stadig i drift.
Danmarks 2. største vandkraftværk - drives af vandet i
Karlsgårde Sø. Søen får nu sit vand fra Holme Å
Kanal og et par mindre vandløb. Karlsgårdeværket
har i dag kun en lille elproduktion til museumsdrift.
Også ved Vejle Å har vandkraften haft en betydelig
rolle. Ved både Vingsted og Haraldskær var der
vandkraftværker som er nedlagt i nyere tid. Ikke
mindre end 35 møller producerede strøm langs Vejle
Å i 1800-tallet.

6.2 Selvom Vejle blev købstad i 1327 var det
en lille by helt frem til midten af 1800tallet. Efter anlæggelse af en ny havn og
8. Vandkraft
jernbane kom der gang i udviklingen, og
Vejle blev en virksom industriby.
7. I slutningen af 1800-tallet og den
første halvdel af 1900-tallet var
jernbanen den vigtigste
transportform til lands. Nogle af
de mindre byer langs ruten er,
eller har været, stationsbyer,
det er bl.a. Oksby, Tofterup og
Egtved. De kan takke
jernbanen for en stor del af deres
vækst.

1.

De mange
bronzealderhøje
2.

Egtvedpigen
med det
velbevarede
tøj

3. Ravningbroen

7. De mindre
byer og
jernbanen

En del af Kyst til Kyst Stien, mellem Bindeballe og
Vejle, forløber langs en tidligere jernbanestrækning.
Her var jernbane indtil 1957. En model af banen kan
du se i udstillingen ved Ravningbroen og der er
museum om Vandelbanen i Bindeballe.
8. Vandkraft var tidligere en vigtig energikilde, både
for de industrier, der udnyttede vandkraften direkte og

- her red
vikingerne over
ådalen

4. Troldborg
Ring - et levn fra
jernalderen

6. De større byer

5. Kirker

NATURSTIER og SPOR I LANDSKABET:
Jørgen Jørgensen, Hovborg Kro, tog i 2003
initiativ til sammen med flere foreninger –
Hovborg Fiskeri forening, Borgerforeningen,
Dagli´Brugsen, husholdningsforeningen, HUIF
og Grundejerforeningen i Hyttebyen – at forsøge
at etablere stiforbindelser fra centrum i Hovborg
til Klelund- og Hovborg Plantage.
Det daværende ”Landsbykontor” overtog det
praktiske arbejde på baggrund af dét forarbejde,
der var lavet. Forarbejdet passe ind i ”Spor i
landskabet” konceptet, hvor målet er at fremme
dialogen mellem friluftslivets udøvere og
lodsejerne. Samtidig skal det øge befolkningens interesse, pirre deres nysgerrighed for
landskabet og bidrage til kendskab til naturen.
Stisystemet i landsbyen blev lavet i første
omgang i 2005, mens de ca. 18 km ud til
plantagerne, blev færdiggjort samtidig med
naturgenopretningsprojektet ved fiskeriet midt i
byen i 2009. Ved receptionen på Hovborg Kro
findes en gul folde-box, hvor brochurer på dansk
og tysk kan rekvireres.

KLELUND DYREHAVE
Klelund Dyrehave er et 1.400 ha stort
skovområde, hvor kulturhistorien omkring et
tidligere jagtslot genskabes. Klelund blev
grundlagt i 1868 som en Københavnerplantage,
dvs. et skovområde med tilhørende jagtareal etableret og ejet af københavnske velhavere.
Klelund Plantage er den største af
københavnerplantagerne i området omkring
Hovborg. Det tidligere hedelandskab blev
således markant ændret med de store områder
af skov. Oprindeligt var området, hvor plantagen
ligger i dag, et stort og vindblæst hedelandskab
uden særlig varieret vegetation. Der er stadig i
skoven synlige indlandsklitter.
Dyrehaven
Klelund Dyrehave blev etableret i 2010, og
visionen er at skabe en mere mangfoldig

natur. En bestand af kronvildt får i Klelund Dyrehave
mulighed for at bevare deres naturlige adfærd med
vandring og græsning. Krondyrene får her frit spil til at
præge landskabet og beplantningen, og derved give
en helt anden naturoplevelse for skovens gæster med
lysåbne områder, mere varieret bevoksning og flere
naturligt hjemhørende træarter. Det forventes, at
denne nye skovtype vil føre til flere plante- og
dyrearter i området.
Udsigtstårn
I den nordlige ende af Klelund Dyrehave er der i 2014
bygget et 26 meter højt udkigstårn, der er tilgængeligt
for skovens gæster.
Tager du de 75 trappetrin op, så får du en storslået
udsigt over skovens trætoppe og lidt af det oprindelige
hedelandskab. Tårnet ligger "retvendt" - dvs. at
tårnets 4 sider vender direkte mod de 4 verdenshjørner. Inde i tårnets top kan du komme endnu længere
op, for der er to hemse med stiger og udkigshuller.
Når du står på toppen af tårnet, vil du som regel
kunne mærke vestenvinden, som er allestedsnærværende i det flade hedelandskab, men som vi
oftest ikke mærker, fordi vi går i læ af skov og hegn.
Det er den vind, som gjorde det svært at bruge
hedestrækningerne for datidens mennesker.
Myretuelegeplads
Oplev myrernes verden på legepladsen, når du tager
en tur rundt i deres myretue. Den store myredronning
holder øje med alle de små arbejdsmyrer, og hun
giver en rutschetur. Prøv om du kan komme hele
vejen rundt uden at røre jorden - du får brug for både
balance og mod. Prøv også om du kan finde alle de
gemte fakta om myrernes liv - kig f.eks. på borde og
bænke.
Syvstjernen
Ser man på Klelund Plantage fra luften, er der et
karakteristisk vejsystem, hvor 7 veje mødes. Stedet
bliver kaldt Syvstjernen, og denne vejstjerneindretning
af skovarealet blev i sin tid lavet af hensyn til skovdriften.
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Plantagen rummer desuden en række
oldtidsminder som tegn på, at der har boet
mennesker i området langt tilbage i tiden.
Adgang
Vildtet har brug for ro og uforstyrrethed på
udvalgte steder, og det er derfor vigtigt, at
skovens gæster efterlever de angivne
retningslinjer for færdsel og parkering. Der er
adgang til dyrehaven fra kl. 6.00 om morgenen
og til solnedgang. Man må kun færdes på veje
og større stier og kun til fods eller på cykel. Der
går offentlig vej gennem området og al
parkering skal ske på parkeringspladsen ved
Mindestenen.
Find hen til tårn og legeplads
Klelund Udsigtstårn og legeplads finder du ved
at køre efter adressen Agerbækvej 6, 6682
Hovborg.
Kørselsanvisning uden GPS: På Grindstedvej
syd for Hovborg drejer du mod vest ad
Agerbækvej. Der er blåt henvisningsskilt til
Mindestenen. I plantagen passerer du på et
tidspunkt en fæ-rist (jernstænger med
mellemrum) og ca. 1 km videre fra Agerbækvej
fra dette sted, finder du udkigstårn og legeplads
med tilhørende parkeringsplads.

Mindesten
Dybt i Klelund plantage findes en mindesten
over 7 skotske og Canadiske flyvere, som
omkom her natten til 26. februar 1944, Medens
594 bombefly fløj til Augsburg, foretog 131
bombefly et togt til Kielerbugten og lagde miner.
Tre Halifaxes og et Stirling fly gik tabt under
mineringen. HAL LK705 blev skudt ned efter
luftkamp med en tysk natjager, den styrtede
brændende ned i Klelund Plantage. Hele
besætningen omkom og blev i begyndelsen af
marts begravet i Gravlunden i Fourfeldt ved
Esbjerg.
Den 5. maj 1947 afsløredes mindestenen

for de syv dræbte flyvere tæt ved Skovfogedboligen i
Klelund Plantage. Indskriften lyder:
Ukendt i natten de styrtede ned
Husk, at de faldt for vor frihed og fred.
Hvert år den 4. maj om aftenen er der en mindehøjtidelighed ved stedet hvor flyet forulykkede, med
taler, sang og musik.

Holmeådalens Grønne aktivitetsområde:
Fra 2003 – 2006 samarbejde alle foreninger og
frivillige i Hovborg om at etablere et fritids- og
aktivitetsområde til glæde for landsbyens og
omegnens beboere.
En grøn sti forbinder landsbyens midte og hele den
sydlige del af Hovborg med hinanden. Dét var her,
den daværende skole var, og nu ses vores
nuværende børnehave, Aktivitets- og Kulturhus og
tennisbane samt bålhytte, aktivitetsbane og klubhus til
fodboldspillerne.
Længe nede ad stien opleves Kroketbane, klubhus for
kroketspillerne, udendørs fitness, Petanque bane og
Burkina Faso hytten (se side 11), bålhytten samt
landsbyens kælkebane.
Alle var af huse og hjalp til. Siden har mange
generationer på tværs haft glæde af det.
Naturgenopretning og HOVBORG FISKESØ
Som en naturlig efterfølgelse af opbygning af det
grønne aktivitetsområde, blev samlet midler til et natur
genopretnings-projekt af Holmeå.
Åen fik et naturligt løb og den nye ejer af dambruget,
Glenn Lauridsen, holdt et vågent øje med arbejdet,
som blev udført til alles tilfredshed.
Projektmidler, deadline og beregninger holdt – og
synergier blev opnået, da der efterfølgende blev
gravet ud til to fiskesøer.

Fiskesøerne – til almindelig put and take til voksne
og én særlig børnesø – ligger centralt placeret i
Hovborg by. Søerne og området omkring er meget
familie- og handicapvenligt. Ved søen er der
rensebord og toilet. Der er opstillet
bordebænkesæt rundt om søerne.
Der udsættes dagligt
Int fisk, hvor 90 % ligger fra 5001500 g, og 10 % ligger på 1-2 kg. Der kan fanges
regnbue-ørreder, kildeørreder, guldørreder og
bækørreder.
Børnesøen er til børn, forældre, bedsteforældre.
Her købes ikke ”tid”, men ”antal fisk”. Dette
nedbringer stressen i forhold til tidsfaktoren og
øger oplevelsen.
Søerne er velbesøgte og udvikles løbende – sidste
nye idé er etablering af en bålhytte / madpakkehus
til børnene – både når de har fri eller er sammen
med deres institution. Her bliver desuden opsat
natur-formidling om naturens kredsløb.
Vel mødt i vores smukke natur ….
I tillægget til denne udviklingsplan har vi oplistet
virksomhederne, da vi tror på, at der er intet liv
uden et solidt erhvervsliv.

”Walkommen te”
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