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BESKRIVELSE
Fiskerlejet i Nymindegab ligger i klitlandskabet ved vestkysten. 
Store sandflugter har medført, at Ringkøbing Fjords naturlige 
udløb over tid har vandret mod syd langs Holmslands Klit. I be-
gyndelsen af 1800-tallet var udløbet ud for Nymindegab, hvilket 
fremmede udviklingen af et mindre fiskerleje på brinken. Fjor-
dens udløb tilsandede dog ad flere omgange, trods adskillige, 
større indgreb i landskabet for at sikre udsejlingen. Den konstan-
te kamp medførte, at der i 1931 etableredes en permanent kanal 
ved Hvide Sande, hvorefter Nymindegab mistede sin funktion 
som fiskerleje.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Fiskerlejet udgør et stærkt kulturmiljø med de små fiskerhytter 
(esehuse) og bådhuse. De mange stråtækte fiskerhuse ligger 
isoleret på brinken, og fremstår tydeligt i sit kulturhistoriske ud-
tryk. Husene ligger forskudt i landskabet langs Redningsvejen 
med god udsigt over Nymindestrømmen og Holmlands Klit. De 
langstrakte søer, der nu udgør Nymindestrømmen er videre et 
vigtigt element, der peger på nogle af de forandringer landska-
bet har været underlagt.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer for kulturmiljøet knytter sig til esehuse-
ne, den fredede redningsstation og det velbevarede lodshus. 
Herudover udgør det omkringliggende landskab en essentiel 
del af kulturmiljøet og områdets fortælling.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet beskyttes af en lokalplan, der har til formål at sikre 
det værdifulde kystlandskab og de eksisterende bygninger langs 
Redningsvej. Kulturmiljøet er desuden omgivet af en række vær-
difulde naturområder, der varetages af Naturstyrelsen. 

BEMÆRKNINGER 
Flere sommerhusområder ligger omkring Nymindegab. Ved at 
udvikle formidlingen af området har Nymindegab gode egen-
skaber som støttedestination for turismen i området. 

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Varde Kommune
Kystmiljø - Fiskerleje
Ja
Indsatsområder i udviklingsplan - 
Nymindegab
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Fiskerhuse langs Redningsvejen

Afgrænsningen omfatter fiskerisamfundet og det fredede landskab omkring Nyminde-
strømmen

Gl. Gab2

Esehusene1

Afgrænsning

1

2
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Bebyggelserne på brinken ligger hævet i landskabet

Fiskerhus i det fredede landskab omkring Nymindestrømmen Nymindegab Redningsstation, der i dag er museum med Danmarks ældste redningsbåd i 
sin originale bygning
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BESKRIVELSE
Ho er en mindre vejklyngeby, der ligger på kanten mellem det 
opdyrkede klitlandskab og marsken ved Ho Bugt. Landsbyen har 
tidligere været losse- og ladeplads til Varde frem til midten af 
1800-tallet, hvor købstaden etablerede en ny havn tilrettelagt for 
større skibe. Øst for Ho ligger fortsat en mindre havn i tilknytning 
til byen. Byen har en åben karakter med store, ubebyggede om-
råder imellem husene og udsyn til de omkringliggende enge, Ho 
Bugt og tofterne. Disse områder har tidligere været af stor be-
tydning for specielt fåreavl i byen, som har benyttet landsbyens 
grønne strukturer. Bebyggelsen ligger tæt ind til det slyngede 
vejforløb, med Ho Kirke centralt beliggende som pejlemærke for 
hele området. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Ho er et fint eksempel på en af egnens mange randbyer opstået 
i skellet mellem marsk og klitlandskab. Landsbyens beliggenhed 
understøtter forbindelsen til den omsluttende natur, hvor blandt 
andet Naturpark Vesterhavet breder sig mod nordvest.  

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdiger knytter sig til bystrukturens 
åbne karakter, det slyngede vejforløb, kirkens funktion som 
pejlemærke og sammenhængen med det åbne land mod vest. 
Særligt landsbyens mange bevarede huse og gårde ved Fjord-
vej og Hovej med udsyn til det omkringliggende land er vigtig 
for oplevelsen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Området er i dag et attraktivt turistområde og besidder store 
potentialer som mødested for de omkringliggende sommerhu-
se. Ligeledes besidder byen et bosætningspotentiale med den 
smukke beliggenhed ved Ho Bugt.

BEMÆRKNINGER 
Ho er i dag omfattet af en lokalplan med bevarende bestemmel-
ser. I planlægningen og udviklingen af Ho bør der være fokus 
på at udnytte landsbyens attraktive beliggenhed med skov- og 
hedeområder samt kyst ved Ho Bugt syd for byen.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Varde Kommune
Bymiljø - Landsby
Ja
Ho landsby
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Ho Kirke fra 1400-tallet og senere ombygget i 1820

Afgrænsningen omfatter Ho by med tilhørende arealer mod Ho Bugt og det opdyrkede 
klitlandskab

Ho præstegård2
Ho Kirke1

Afgrænsning

1

2
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Ho Kro ved den tidligere fåremarkedsplads

Ho præstegård med Thomas Lange Haven i baggrunden Tidligere mindre fiskerhus med udsigt over Ho Bugt
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BESKRIVELSE
Varde by er opstået ved vadestedet over Varde Å, som studedri-
verne fra Thy og det vestlige Jylland anvendte, når de drev kvæg 
til de store markeder i Ribe og Altona. Byen fik købstadsprivilegi-
er i 1442, og Vardes bykerne præges stadig af den middelalderli-
ge struktur med gadehuse beliggende tæt ud til vejen. De fleste 
af byens huse brændte i 1779 og 1821, hvor Varde var udsat for 
store brande. Størstedelen af købstadens huse er således opført 
i løbet af 1800-tallet efter den middelalderlige byplan med Skt. 
Jacobi Kirke beliggende i det sydvestlige hjørne.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Varde har på trods af de store brande bevaret en væsentlig del 
af sin middelalderlige bystruktur med det krogede gadenet, hvor 
de sammenhængende gadehuse danner harmoniske og ople-
velsesrige forløb, som mange steder understreges af fine chaus-
sébelægninger. Tilsammen skaber dette en høj integritetsværdi 
i kulturmiljøet.

BÆRENDE ELEMENTER
Den primære bevaringsværdi knytter sig til den velbevarede 
bystruktur med de beskedne gadehuse, som i kraft af hinanden 
danner værdifulde byrum. Varde bymidte rummer en række 
bevaringsværdige bygninger, som det gamle hospital i Ve-
stergade, Den Kampmannske Gård i Storegade og Skt. Jacobi 
Skole ved Kirkepladsen, ligesom torvet med Skt. Jacobi Kirke 
og rådhuset udgør en yderst bevaringsværdig helhed.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Varde bymidte har, grundet sine velbevarede og hyggelige ga-
deforløb, det aktive butiksliv og den aflæselige kulturhistorie i 
byen, gode egenskaber inden for bosætning og erhverv såvel 
som kultur.

BEMÆRKNINGER 
Det er vigtigt fortsat at sikre den gamle bystruktur og sørge for, 
at nybyggeri understøtter denne samtidig med, at den indordner 
sig arkitektonisk og skalamæssigt. Der foreligger en lokalplan 
med bevarende bestemmelser for Varde midtby.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Varde Kommune
Bymiljø - Købstad
Ja
Varde
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Torvet i Varde danner et åbent samlingssted i den tætte, middelalderlige bykerne

Kulturmiljøet omfatter Vardes middelalderlige bykerne samt indfaldsvejene Vesterport, 
Østergade og Storegade, som tidligere udgjorde vadestedet

Varde Vestbane3

Jakobi Kirken2

Afgrænsning

1

2

3

Toldboden i Varde1
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Vardes middelalderlige vejnet understreges af de sammenhængende byhuse og de fine chaussébelægninger, som tilsammen skaber harmoniske gadeforløb

Varde byder på en række bygninger med høj arkitektonisk værdi, som f.eks. Den Kamp-
mannske Gård i Storegade, der ses her

Vardes bebyggelse i bymidten på maks. to etager er et vigtigt karaktertræk, som skaber 
visuel forbindelse til Skt. Jacobi Kirke flere steder i byen
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BESKRIVELSE
Bunkeranlægget ved Blåvandshuk var en del af Atlantvolden, 
som tyskerne byggede under Anden Verdenskrig og består af 3 
forskellige områder: Tirpitz-Stillingen (Vogelnest), Bøffelstillin-
gen og Marineradaren ved Blåvand Fyr. Atlantvolden strakte sig 
fra Spanien til Nordnorge, hvor anlægget ved Blåvandshuk er et 
af de største bygget på dansk grund. Dele af bunkeranlægget nå-
ede dog aldrig at blive færdigbygget, blandt andet tvillingebun-
kerne ved Tirpitz. Området vidner om den strategiske betydning, 
tyskerne gav den danske vestkyst.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
De mange bunkeranlæg ligger fortsat som synlige spor langs 
kysten og afspejler en kortvarig, men vigtig periode i Danmarks 
historie. Denne historie opleves tydeligt ved Tirpitz, som i dag er 
omdannet til museum. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdier knytter sig til de to store bun-
kers ved Tirpitz, marineradaren ved Blåvand Fyr samt bunkerne 
ved Bøffelstillingen, som ligger spredt mellem klitterne.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Området besidder et stort potentiale for udvikling af turisme, 
som det allerede er eksemplificeret ved Tirpitz-bunkeren og den 
stigende interesse fra besøgende. 

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales, at Bøffelstillingen åbnes op i sammenhæng med 
tvillingebunkerne ved Tirpitz for på den måde at fremme fortæl-
lingen om den tyske invasion under Anden Verdenskrig. Bøffel-
stillingen er i dag placeret i et militært øvelsesterræn med større 
friholdte områder og synlige spor efter militære køretøjer, hvil-
ket i høj grad understøtter oplevelsen. De øvrige bunkers ligger 
endvidere placeret i smukke og unikke, landskabelige omgivel-
ser, som er med til at styrke oplevelsen af kulturmiljøet som et 
samlet hele. 

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Varde Kommune
Militære anlæg - Fæstning
Ja
Bunkersanlæg ved Blåvandshuk
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Bunker ved Tirpitz-stillingen

Afgrænsningen er opdelt i tre store områder, da områderne i mellem er udviklet med 
blandt andet Blåvandshuk

Tirpizt3

Bøffelstillingen2

Afgrænsning

1

2

3

Marinaradaren1
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Ved Bøffelstillingen ligger de mange bunkers placeret skjult i landskabet og mellem klitterne

Marineradaren er placeret mellem Blåvand Fyr og Vesterhavet Den ene af tvillingebunkerne ved Tirpitz er i dag omdannet til et attraktivt museum

BUNKERANLÆG VED BLÅVANDSHUK
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BESKRIVELSE
Nymindegablejren er en kaserne opført af besættelsesmagten 
i 1942. Kasernen blev opført som underbringnings- og uddan-
nelsessted for tyske luftværnsartillerister og fungerede fra 1944 
og frem til krigens afslutning som støtteområde til opførelsen 
af forsvarslinjen langs den europæiske vestkyst. Bebyggelsen 
består af trelængede gårdanlæg i slesvigsk-frisisk byggeskik, der 
er anlagt som spredt landsbybebyggelse, så det ovenfra imiterer 
de vestjyske bydannelser for at undgå luftangreb.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Nymindegablejren har bevaret sin struktur og fremstår uden 
større ændringer. De ensartede gårdstrukturer ligger med fin 
sammenhæng langs vejforløbene og udgør med områdets øvel-
sesterræn et stærkt kulturmiljø. Enkelte, nyere bygninger med 
fladt tag fra 1970’erne er opført efter militærets behov.

BÆRENDE ELEMENTER
Nymindegablejrens arkitektoniske kvaliteter udgøres af de 
ensartede gårdanlæg samt områdets tre hovedbygninger. 
Hovedbygningerne er opført i røde teglsten i to etager med ka-
rakteristiske kviste, halvvalmede gavle og vinduer med grønne 
skodder. Lejren er et veludført og smukt militærkompleks fra 
den tyske værnemagt. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Den atypiske kasernestruktur udgør en vigtig del af fortællingen, 
som på fin vis er med til at formidle de tidligere militære interes-
ser i området. Nymindegablejren ejes fortsat af Forsvaret og har 
fungeret som hjemmeværnsskole siden 1949. De fortsatte mili-
tære aktiviteter styrker og understøtter i høj grad fortællingen.

BEMÆRKNINGER 
Den nuværende status som kaserne begrænser kulturmiljøets 
egenskaber til militært erhverv. Åbnes området for offentlighe-
den vil Nymindegablejren kunne indgå som en relevant del af 
fortællingen om den militære historie i samspil med Flygtninge-
museet ved Oksbøl.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Varde Kommune
Militære anlæg - Kaserne
Ja
Indsatsområder i udviklingsplan - 
Nymindegab
Ingen offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Kasernens hovedbygninger

Afgrænsningen følger det militære område og omfatter bebyggelser, øvelsesterræn og 
skydebane

Skydebane3

Administration2

Afgrænsning

1

2

3

Portbygning1
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Spredte bebyggelser på kassernen

Barakbygning opført i rød tegl med grønne skodder Værkstedsbygning, ældre kampvogne og aflæsningsrampe
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