
Ringkøbing 

Udviklingsforum
OPLÆG OM PROJEKTER, RINGKØBING UDVIKLINGSFORUM ER INVOLVERET I 

ONSDAG D. 23. MARTS KL. 18.30
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Ringkøbing Udviklingsforums

involvering i projekter

1. Ansvarlige for at gennemføre projektet

2. Bidrager aktivt til projektet, men en anden 

organisation er ansvarlig

3. Støtter op om projektet (økonomi, 

holdning m.v.)

4. Indgår i en afgrænset del af projektet, 

men en anden organisation er ansvarlig 
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Projekter vi er involveret i

1 Det Blå Trail

1 Det Blå Trailcenter

2 Ringkøbing Station

1 Stier i Ringkøbing By

1 Udsigtsplatform på pumpestation ved Rørdrumvej

2 Velkomstambassadørkorpset

4 Frivillige i Naturkraft

3 Naturstien 

3 Gavlmaleri

2 Grejbanken

4 Raunonia
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Det Blå Trail
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Baggrund for projektet

Helhedsplan for Ringkøbing 2050

Klimasikringsprojekt: Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Forsyning og Naturkraft

Kontakt til Lokale- og Anlægsfonden: ønske om et projekt, der kombinerer det blå og det 
grønne stiforløb

Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune om projektet

Hovedsponsor: Ringkøbing Landbobank

Øvrige sponsorer: RAH, Vestjysk Landboforening og Erhvervsvækst Ringkøbing
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Hovedindhold i Det Blå Trail 9

Vandvejen ad 
Vonåen fra 
Stadilfjord til 
Ringkøbing 
Fjord

Anlægspunkter 
langs vonåen

Stisystem langs 
med eller tæt 
ved Vonåen



Anlægspunkter langs Vonåen

1. Det Blå Trailcenter ved Ro- og Kajakklubben

2. Udsigtsplatform ved den nye pumpestation

3. Kano ophalerplads ved Naturkraft

4. Underføring af sti ved broen ved Vestre Ringvej 

5. Udsigtsplatform ved pumpestation på Rørdrumvej

6. Opholdssted ved Gl. Sommerlyst

7. Madpakkehus ved Engbroen

8. Fugletårn ved Stadilfjord
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Stisystem langs med eller tæt ved 

Vonåen

1. Stisystem fra Vestas Halvøen langs med vandlinjen til Ro- og Kajakklubben 
og videre til broen ved Søndervig Landevej

2. Underføring af sti ved broen ved Søndervig Landevej

3. Stisystem fra diget ved Naturkraft til broen ved Vestre Ringvej

4. Stisystem under broen ved Vestre Ringvej til Rørdrumvej

5. Stisystem fra pumpestation v/Rørdrumvej via trækfærge til Gl. Sommerlyst

6. Stisystem fra Vesterhede via bro over Hegager å til Engbroen

7. Stisystem fra Engbroen til pumpestation/fugletårn ved Stadil Fjord

8. Stisystem fra Engbroen til Kloster

9. Stisystem fra Engbroen til Hee 

10. Stisystem fra Vesterhede til Ringkøbing (cykel-/gangsti)
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Det Blå Trailcenter

 Understøtter idræts- og motionsaktiviteter i naturen

 Udgangspunkt for ture til lands og på vandet

 Formidling af naturen

 Værksted, vådrum

 Undervisnings- og mødelokaler 

 Servicefunktioner (toilet, tekøkken)
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Ringkøbing 

Station
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Ringkøbing station

Indhold

Ungdomshus

Cafe (socioøkonomisk virksomhed)

Ventesal
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Organisering

 En almennyttig forening med selvstændig bestyrelse

 Styregruppe (RKSK, DSB og RUF)
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Processen

 Myndighedsbehandling

 Brandmyndighedsgodkendelse herunder statiker

 Landzonetilladelse

 Miljøundersøgelse

 § 8 tilladelse (forurenet jord)

 Byggesagsbehandling

 Slots- og Kulturstyrelsen (fredet bygning)

 Tidsplan

 Myndighedsbehandling, udbud m.v. – forår 2022

 Ombygning – 2. halvår 2022 
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Stier i Ringkøbing by

 Stiforløb og byvandring i den indre by

 Samarbejde med bevaringsforeningen om at beskrive fx byens historie, 

arkitektur, kunst m.v. og fortælle om det på på forhånd fastlagte 

stiforløb i byen.

 Stier rundt om Ringkøbing

 Stierne skal være med til at skabe kendskab,  sammenhæng og 

tilgængelighed i hele byen, mellem de ydre og indre boligområder og 

de forskellige aktiviteter – eksempelvis Alkjær Lukke, Naturkraft, Den blå 

Trail, Ringkøbing K, Rofi Centret og kommende projekter.

 Udarbejdelse af QR koder, der beskriver forholdene
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Naturstien

 En 400 m lang og 3 m bred sti, der forbinder Naturkraft med 

Ringkøbing by

 Her udfoldes og formidles den vestjyske natur og landskabets 

kulturhistorie i materialer, mønstre, farver og former

 Kunstprojektet ejes af kommunen og Naturkraft 

 Stien er budgetteret til 5 mill. kr.

 Planlægning og beskrivelse koster 150.000 kr. RUF har bidraget med 

25.000 kr.
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Udsigtsplatform 
på pumpstation 
ved Rørdrumvej
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Velkomstambassadørkorpset

 10 velkomstambassadører i Ringkøbing

 Vi byder alle tilflyttere (fra andre kommuner) velkommen til 
Ringkøbing

 295 tilflyttere i 2021

 Alle husstande får egoistbogen (Handelsforeningen)

 2 årlige velkomstarrangementer for tilflytter til kommunen
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Frivillige i Naturkraft

 Oprettet i 2018

 Lavede guidede ture for 2000 til byggepladsen 

 Foreningen ”Frivillige ved Naturkraft” stiftet i 2021

 33 frivillige (formidlere, naturplejere)
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Gavlmaleri

 3 gavlmalerier i Ringkøbing-Skjern kommune, heraf et i Ringkøbing

 Regionen og kommunen er initiativtagere

 Formidle FN’s 17 verdensmål gennem 17 forskellige kunstarter, som 

gentænkes i et gavl-kunstformat

 Prisen for ét gavlmaleri er 125.000 kr. RUF bidrager med 10.000 kr.
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Grejbanken

 Oprettet i et samarbejde mellem Byfora og FrivilligVest 

 Alle foreninger i kommunen kan låne ting af hinanden

 Administreres af FrivilligVest

 Foreningen er selv ansvarlig for udlån og vilkår herfor 

 www.frivilligvest.dk/samarbejdsprojekter/grejbanken
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Raunonia

 I Helhedsplan er nævnt etablering af en ferieby i forlængelse af 

havnen i Ringkøbing

 Projektejerne har udarbejdet forslag til Raunonia

 RUF er ikke involveret eller ansvarlig for projektet

 Vi har påtaget os en formidlingsrolle – skabe debat for tilhængere 

og modstandere – få alle argumenter på bordet – byrådet træffer 

beslutning om grundlaget for projektet

 Forhåbentlig kan vi bidrage til, at den beslutning, byrådet træffer, vil 

blive respekteret af alle – både tilhængere og modstandere  
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