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1. Indledning 

De seneste udviklingsplaner for Lintrup og Hjerting sogne er lavet i 2010 og er på en række punkter for-

ældede – bl.a. forventningerne til befolkningsudviklingen. Samtidig er en række forudsætninger for ud-

viklingen af vores lokalsamfund ændret. Vores lokalsamfund er som andre lokalsamfund præget af ind-

satsen for at bringe Danmark videre efter finanskrisen og af den fortsatte koncentration i erhvervslivet 

og den offentlige sektor. Den øgede fokus på bæredygtighed og fossilfri energiforsyning vil også på-

virke vores lokalsamfund.  

Udviklingsplanen skal bidrage til at skabe retning og sammenhæng i Lokalrådets arbejde med fremtiden 

for Lintrup og Hjerting sogne – i det følgende Lintrup-Hjerting. Udviklingsplanen skal også indgå i revisi-

onen af Vejen Kommunes landdistriktspolitik. Udviklingsplanen skal desuden informere borgere og virk-

somheder i Lintrup-Hjerting og andre interesserede om, hvordan vi vil arbejde for en god fremtid for 

vores område.  

Udviklingsplanen er drøftet på en række møder i Lokalrådet i foråret og sommeren 2016. Udviklingspla-

nen har også været emne for et borgermøde d. 22. maj 2016.  Undervejs har Lokalrådet fået bistand fra 

konsulent Bent Nicolajsen, Rødding. Resultatet er blevet denne udviklingsplan.  

2. Vision for Udviklingsplan 2016 

Det overordnede formål med udviklingsplanen er, at det skal være attraktivt at bo og leve i Lintrup-

Hjerting sogne. Planen skal også bidrage til, at virksomheder og landbrug har gode udviklingsmulighe-

der i vores område, og at små virksomheder kan etablere sig i den eksisterende bygningsmasse i områ-

det og vokse sig større, hvis det viser sig muligt. 

Den primære målgruppe for udviklingsplanen er børnefamilier. Andre, som er interesseret i at bo i vo-

res område og blive en del af fællesskabet, er ligeledes velkomme. Er der nogle, som blot ønsker at bo 

og leve for sig selv, har vi også plads til dem.  

Planens indsatsområder og planlagte handlinger viser, hvordan vi vil realisere visionen. Indsatsområ-

derne og de planlagte handlinger afspejler en blanding af forhold, som relativt let kan gennemføres, og 

andre, som er ambitiøse og kun kan realiseres, hvis vi gør os umage.  

Nogle af indsatsområderne og de planlagte handlinger kan gennemføres af Lokalrådet alene. Andre 

skal gennemføres i et samarbejde mellem Lokalråd, foreninger og områdets borgere og virksomheder. 

En række indsatsområder skal gennemføres af offentlige myndigheder m.fl., primært Vejen Kommune, 

eller i et samarbejde med disse. En række indsatsområder og handlinger vil desuden kræve ekstern fi-

nansiering. 
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3. Det nuværende Lintrup-Hjerting  

Afsnittet indeholder få nøgleoplysninger om befolkning, erhverv m.v., som udgør væsentlige forudsæt-

ninger for områdets udviklingsmuligheder. 

3.1. Befolkning 

Der bor ca. 1.100 personer i Lintrup-Hjerting sogne – i Lintrup 784 personer og i Hjerting 315 personer 

(1. jan. 2016). Tallet har været temmelig stabilt i de senere år med et fald i Lintrup og en tilvækst i Hjer-

ting, se tabellen.  

  
Indbyggertal Lintrup-Hjerting sogne  

Sogn (primo år) 1950 1970 2000 2010 2016 

 Lintrup 1082 934 808 821 784 

Hjerting 425 362 261 294 315 

Begge sogne 1507 1296 1069 1115 1099 

Kilde: Danmarks Statistik 

Set over en længere årrække har begge sogne dog haft et faldende indbyggertal. Hvis denne tendens 

skal standses, vil det kræve en aktiv indsats for at få en øget bosætning. 

Befolkningen i Lintrup-Hjerting er - sammenlignet med andre områder relativt ung og med overvægt af 

børn. Især Hjerting har en ung befolkning. Omvendt er der kun få ældre i vores område. 

Lintrup-Hjerting er også påvirket af det generelle fald i børnetallet, som præger det danske samfund i 

disse år. I 2010 blev der født 22 børn i Lintrup-Hjerting. Det tal var i 2015 faldet til 15 nyfødte. Årgange 

på 15 børn vil gøre det svært at få nok børn til en skole.  

 

Hovedparten af befolkningen i vores område bor i det åbne land. I Lintrup By bor der ca. 220 personer. 

Tallet har været stabilt over en årrække. Lokalrådet har ikke oplysninger om indbyggertallet i Hjerting 

By, men det ligger under 200 personer.  

Hovedparten af boligerne er af ældre dato. Den altovervejende del af boligerne er enfamilieshuse – en-

ten parcelhuse, stuehuse til landbrugsejendomme eller til nedlagte landbrugsejendomme. I alt bor ca. 

400 husstande i enfamilieshuse (2014). Cirka 20 husstande bor i flerfamilieboliger.  

 

Den fortsatte nedlæggelse af selvstændige landbrug lægger et pres på antallet af boliger i vores om-

råde, da en del af bygningerne på de nedlagte landbrug er blevet revet ned eller er i forfald. Et tilskud 

af nye boliger er nødvendigt, hvis befolkningsudviklingen i de to sogne skal vendes.  

 

 

2025 

? 
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3.2. Erhverv og beskæftigelse.1 

Landbruget har historisk set været det bærende erhverv i Lintrup-Hjerting og er fortsat et vigtigt er-

hverv, der beskæftiger ca. 21 pct.af de erhvervsaktive befolkning i vores område. Flest er dog beskæfti-

get ved handel og transport (26 pct. af de erhvervsaktive med bopæl i Lintrup-Hjerting). Industri o.l. 

beskæftiger 16 pct. og offentlig virksomhed m.v. 19 pct. (2014).  

Hovedparten af den erhvervsaktive befolkning er beskæftiget uden for i Lintrup-Hjerting, idet ca. 69 

pct. af den erhvervsaktive befolkning – ca. 383 personer – arbejder uden for de to sogne (2014). Det 

afspejler befolkningens stigende mobilitet og gælder både for by og land.  

Der er ca. 350 arbejdspladser i Lintrup-Hjerting, hovedparten inden for landbrug, industri og handel og 

transport, se tabellen. Især Lintrup har et forholdsvis stort antal arbejdspladser. Inden for vækstorien-

terede serviceerhverv er der ingen eller kun få arbejdspladser. Cirka halvdelen af de lokale arbejdsplad-

ser – 178 personer (2014) - er besat af indpendlere.  

 

Arbejdspladser i Lintrup-Hjerting fordelt på erhverv 2014. 

Erhverv, arbejdspladser Lintrup  Hjerting   Begge sogne 

Landbrug mv.  25 pct. 37 pct. 27 pct. 

Industri o.l.   22 pct. 5 pct. 19 pct. 

Bygge og anlæg 7 pct. 19 pct.  9 pct. 

Handel og transport m.v. 24 pct. 36 pct. 26 pct. 

Offentlig virksomhed 14 pct. 0 pct. 11 pct. 

Andet  8 pct. 3 pct. 7 pct. 

Alle erhverv 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

I pct. af natbefolkning 74 pct. 37 pct. 63 pct. 
 Kilde: Danmarks Statistik 

 

Befolkningen i Lintrup-Hjerting er godt stillet med et stort udbud af arbejdspladser inden for rimelige 

afstande.  Inden for køreafstande på 30 minutter fra Vejen Kommune er der ca. 70.000 arbejdspladser 

og ca. 290.000 arbejdspladser inden for køreafstande på 60 minutter.  

De gode pendlingsmuligheder gør, at Lintrup-Hjerting kan få en fremtid som bosætningsområde for 

familier og andre, som gerne vil bo midt i naturen og det åbne land, samtidig med at de kan arbejde 

inden for et stort opland i Syd- og Sønderjylland. 

3.3. Fritidsliv 

Lintrup – Hjerting har gode faciliteter til et vidt forgrenet fritidsliv. I Lintrup er megen aktivitet koncen-

treret omkring Aktivitetscentret, multibanen, bålhytten og boldbanerne. I Hjerting kan man samles på 

boldbanen, hvor der også er etableret en legeplads af aktive borgere. I begge byer er der forsamlings-

huse, som ud over private fester danner ramme om forskellige mødeaktiviteter.  

                                                           
1 Danmarks Statistik er kilde til oplysningerne i afsnittet om erhverv og beskæftigelse 
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LUG er den store samlende forening for hele området. Foreningen tilbyder forskellige idrætsaktiviteter 

og gymnastik for en bred aldersgruppe hen over hele året. Det er også et udvalg under LUG der f. eks. 

arrangerer fastelavnsfesten og Landsbyfesten sammen med Ringriderforeningen. 

Hjerting Landsbyforening arrangerer forskellige 

ting for alle aldersgrupper for at skabe sam-

menhold for beboerne i Hjerting og omegn, 

f.eks. Sankt Hans, sommerfest og fastelavns-

fest. 

I Lintrup er der en KFUM-Spejdergruppe, der 

tilbyder spejderaktiviteter for børn og unge. 

Ud over disse foreninger er der forskellige inte-

resseforeninger med mere eller mindre for-

eningskarakter, f. eks. Lintrup Knallertklub, 

Mountainbike Klubben, Lintrup Aftenskole og 

Venus Q, en klub for kvinder. 

4. Den brændende platform for Lintrup-Hjerting. 
Vejen kommune har i januar 2016 offentliggjort en analyse af landdistrikterne i Vejen Kommune, som 

tegner et relativt positivt billede af befolkningen i Lintrup-Hjerting. Analyserne konkluderer, at der bor 

mange ressourcestærke familier i området, og at området fremstår driftigt med et godt sammenhold 

og mange aktiviteter.  

Trods dette er der dog udfordringer. Det gælder især udviklingen i indbyggertal og børnetal.  

Indbyggertallet i Lintrup har som bekendt været faldende over en længere årrække, selv om der har 

været perioder med opbremsning i faldet. Hjerting har derimod haft et stigende indbyggertal i de sene-

ste år. Det skyldes formentlig et generationsskifte i områdets boliger. Også her må der forventes et nyt 

fald i indbyggertallet – i takt med at Hjerting bliver ”sølvbryllupskvarter”.  

Parallelt med faldet i indbyggertallet falder børnetallet også og nærmer sig den kritiske grænse, hvis 

der fortsat skal være folkeskoleundervisning i Lintrup.  

En skole bidrager til at gøre et område attraktivt som bosætningsområde for familier og er fødekæde 

for forenings- og fritidsliv. Det er derfor et væsentligt formål for udviklingsplanen at bidrage til en posi-

tiv udvikling i områdets børnetal. Det kan lokalrådet medvirke til ved at arbejde for gode bosætnings-

muligheder og udfoldelsesmuligheder for børnefamilier og potentielle børnefamilier i Lintrup-Hjerting.  

En anden væsentlig udfordring i vores område er at forhindre, at huse og ejendomme går i forfald og 

virker skæmmende på omgivelserne, hvilket bidrager til et negativt indtryk af et område. Lokalrådet vil 

arbejde for at imødegå en sådan udvikling, men råder kun over meget begrænsede virkemidler til at 

imødegå en negativ udvikling.  
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5. Indsatsområder 
Det følgende afsnit beskriver, hvilke indsatsområder Lokalrådet i særlig grad vil prioritere for at Lintrup 

og Hjerting sogne fortsat kan være attraktive at bo og leve i for børnefamilier og andre, som er interes-

serede i at bo i landlige omgivelser.  

1. Lintrup Børnecenter 

Et landdistrikt, hvor det er attraktivt at bo og leve for familier, skal have gode tilbud inden for dagpleje 

og børnehave og have skole og SFO for de mindre børn.  

Det bidrager Lintrup Børnecenter i høj grad til. Fremtiden for Lintrup Børnecenter vil dog blive udfor-

dret i løbet af nogle år, hvis børnetallet falder. Vejen Kommune forlanger, at et børnecenter skal have 

mindst 75 elever og mindst 30 børn i børnehavedelen for at blive bevaret. Lintrup Børnecenter lever op 

til disse krav, men er sårbart over for fald og tilfældige udsving i børnetallet. 

Det er et særligt problem, at dele af skoledistriktet, især Hjerting-området, er mindre tilbøjelige til at 

benytte Lintrup Børnecenter, bl.a. fordi de pågældende familier bor tættere på andre skoler eller tidli-

gere har haft børn i dagpleje og børnehave uden for Lintrup.  

 

Borgerne i Lintrup-Hjerting har derfor oprettet Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter. Støttefor-

eningen arbejder for at styrke opbakningen bag Lintrup Børnecenter i Lintrup-Hjerting sogne. Indsatsen 

rettes mod forældrene tidligst muligt i børnenes liv - ved valg af dagpleje, børnehave og senere valg af 

skole. En anden hovedopgave er at tiltrække børn fra forældre, som bor uden for skoledistriktet.  

Indsatsen omfatter information, opsøgende virksomhed og praktisk bistand til børnecentret, f. eks. ved 

arrangementer, fornyelse af legeplads og støtte til udflugter. Indsatsen over for familier uden for skole-

distriktet kan også ske via foreninger og aktiviteter i Lintrup-Hjerting.  

Målet for indsatsen er, at der som minimum skal være 85 elever i skoledelen og 35 børn i børnehave-

delen i Lintrup Børnecenter i planperioden frem til 2021.  
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2. Bosætningsmuligheder - byggegrunde 
Et attraktivt bosætningsområde bør have byggegrunde til nye boliger. Der er en enkelt ledig bygge-

grund i Lintrup By. Men ellers kan der ikke anvises ledige byggegrunde i vores område.  

Lokalrådet vil derfor arbejde for, at der kan udbydes op til 10 byggegrunde i Lintrup-Hjerting i planperi-

oden 2017-2021. Byggegrundene skaffes ved udlæg af arealer, som kan udstykkes og sælges som en-

keltstående byggegrunde, der let kan sluttes til eksisterende forsyningsnet og vejnet.  

I Lintrup kan udlægget f. eks. ske på arealerne mellem Nyvej og Lyngbjergvej i området umiddelbart 

nord for sportspladsen. Arealet kan rumme ca. 25 grunde, som byggemodnes i takt med behovet. 1. 

etape rummer 7 grunde og ligger ved Lyngbjergvej og nord for Toftager.    

En udstykning af 1. etape vil kræve, at Vejen Kommune justerer kommuneplanens udlæg til boligformål 

i Lintrup og udarbejder en lokalplan for udstykningen. 

I Hjerting kan der udstykkes enkelte byggegrunde i lommer af jordstykker i Hjerting By. Udstykningen 

kan ske uden ændringer i kommuneplanen.  

3. Områdeforskønnelse:  

Erfaringer fra hele landet viser, at begyndende forfald af bygninger og manglende oprydning i en 

landsby, kan blive selvforstærkende og få en negativ indflydelse på udviklingen i den pågældende 

landsby – eller byområde. Forfald, nedslidte bygninger og rod på arealer kan give et område et dårligt 

ry/image, som kan være vanskeligt at komme af med. Det er derfor vigtigt i tide at begrænse forfald og 

nedslidning. 

Lokalrådet vil arbejde med følgende initiativer, som skal gøre byområderne pænere og mere indby-

dende både for dem, der bor i vores område, og for gæster i området. 

 Blomster ved indfaldsvejene   

Der plantes forårsblomster og sommerblomster ved indfaldsvejene til Lintrup-Hjerting. Der er hen-

holdsvis 5 og 4 indfaldsveje til Lintrup og til Hjerting. Blomsterne kan f. eks. plantes i kummer eller ned-

gravede baljer. Det overvejes, om beplantningen kan indgå i et kunstnerisk islæt. 

 Træbeplantning  

Træer er unikke elementer i landskabet og har stor indvirkning på omgivelserne. Træerne kan give den 

besøgende mange oplevelser som følge af årstidernes skiften og deres individuelle særpræg og skøn-

hed. Samtidig giver træer kontinuitet gennem tid, da de binder forskellige tider sammen i kraft af deres 

lange levetid.  

Der er områder i Lintrup-Hjerting, hvor man kan forskønne byerne med mindre træer – f. eks. ved ind-

kørslerne til Lintrup-Hjerting og ved parkeringspladsen ved Kirkepladsen ved Lintrup Kirke. 
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 Skilte ved indfaldsvejene  

Der opsættes nye skilte ved indkørsel og udkørsel til/fra byområderne. De nuværende skilte, som sid-

der ovenpå kommunens byskilt, ser slidte og ikke særligt indbydende ud. De nye skilte kan placeres 

som hidtil eller uafhængigt af kommunens skilt.  

 Vartegn/byport og/eller kunstnerisk udsmykning.  

Det undersøges, om der kan opstilles en byport eller et kunstværk i Lintrup-Hjerting. Eksempelvis har 

Sønder Hygum en skulptur af 2 mennesker, der går og holder hinanden i hånden. Der nedsættes en 

særskilt arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheder og udarbejde forslag.  

 Oprydningsdag: 

Der laves en oprydningsdag i Lintrup-Hjerting, hvor der ryddes op i de to byer, så de kan se pæne ud, 

f. eks. til konfirmation og byfest/landsbyfest. En fælles ”oprydningsdag” kan måske også påvirke for-

sømmelige borgere i en positiv retning.  

De fleste af ovennævnte initiativer til områdeforskønnelse kan gennemføres med overkommelige 

midler. Det drejer sig primært om at finde frivillige og få opgaverne organiseret.  Nogle af initiativerne 

kræver desuden accept fra Vejen Kommune. Lokalrådet vil nedsætte arbejdsgrupper, som skal plan-

lægge og gennemføre opgaverne. 

 Byfornyelse 

Fornyelsen af bygninger og arealer, så de kommer til at fremstå pæne og indbydende, er en væsentligt 

mere kompliceret opgave end ovennævnte initiativer til områdeforskønnelse. Det kræver beføjelser og 

finansiering, som overstiger Lokalrådets kapacitet og kompetencer.  

Hvis byfornyelsen skal lykkes, er det væsentligt, at grundejerne vil engagere sig, og at der kan skaffe 

finansieringsmuligheder. Herunder er det væsentligt, at kreditinstitutter og centrale myndigheder fører 

en politik, som giver mulighed for finansiering af mindre virksomheder og boliger uden for storbyområ-

derne. 

Det er også væsentligt at kommunen engagerer sig uden for de større byområder i kommunen. Kom-

munen råder over ressourcer og beføjelser, som Lokalrådet ikke har adgang til. Kommunen kan bidrage 

ved nedrivning af de mest nødlidende huse. Nedrivninger kan dog ikke stå alene, men bør suppleres 

med en aktiv kommunal indsats for at gøre bebyggelser, gader og veje og fællesarealer kønnere. 

Lokalrådet vil bidrage til områdefornyelsen med de midler, som Lokalrådet råder over.  

Lokalrådet vil henstille til grundejere, som har misligholdte huse og arealer, at der ryddes op og vedli-

geholdes, så gener kan undgås. 

Lokalrådet vil afdække hvilke huse, der bør indstilles til nedrivningspuljen i Vejen Kommune. Det vil dog 

ske med nænsomhed.  Forfaldne huse, som skæmmer, findes mange steder i Danmark. Også i Lintrup-

Hjerting har vi problemer med dårligt vedligeholdt huse. Især med huse, som ejes af udlejere uden for 

vores område.  
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Der kan med fordel tænkes i fremtidig anvendelse af grund/område, når en ejendom nedrives. Hver 

gang en ejendom rives ned, fjernes der en potentiel bopæl. Nogle steder vil den rigtige anvendelse 

være, at grunden blot ryddes for faldefærdige, skæmmende bygninger og eventuelt overgår til udvi-

delse af naboens mark eller have. Andre steder er det muligt at opføre ny bebyggelse. Ejeren vil som 

regel være indgangsnøglen til, om en tom grund kan eller skal bringes i spil til nye funktioner. 

 

 

4. Fællesskab  

Fællesskaber er vigtige for menneske og samfund. Fællesskab giver livskvalitet og glæde og modvirker 
ensomhed og social isolation. Fællesskabet er desuden et middel til at understøtte vores velfærdssam-
fund.  

For os, der bor på landet i landsbyer eller i det åbne land, er drømmen som regel ikke bare natur, dyr, 
fred og ro. Det er også et liv i sammenhæng med andre. Et liv, hvor man vil hinanden, er hjælpsomme 
og åbne, og hvor man kan finde på nye ting sammen og lave aktiviteter sammen.  

Fællesskaberne og netværkene hos os er knyttet til stedet og udfolder sig i formelle og uformelle fæl-
lesskaber opstået via børnehave og skole, gennem foreninger, interessegrupper m.v. Fællesskaber ud-
vikler sig også via landsbyfester, gymnastikopvisninger, julemarked, sognemiddage m.v., hvor man mø-
des på tværs af aldersklasser. 

Lokalrådet vil understøtte skabelsen af fællesskab og netværk og bl.a. arbejde med følgende: 

 Modtagelse af tilflyttere 
Det er vigtigt, at tilflyttere modtages godt og føler sig velkomne. Tilflyttere bydes derfor velkommen 
med en blomst og folder om Lintrup/Hjerting af en repræsentant fra Lokalrådet og inviteres med til ar-
rangementer som Sct. Hans, byfest, julemarked, sognemiddag mv. Kontakten til tilflyttere skabes via 
kontaktpersoner rundt omkring i sognene, naboer og arrangører. 
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 Netværksdannelsen via sociale medier 
Facebooksiden Lintrup-Hjerting benyttes allerede flittigt som informationsforum og til networking. Den 
kan også bruges til uformel planlægning af aktiviteter, f. eks. motionsaktiviteter og naturvandringer. 
Det undersøges, om de sociale medier kan benyttes yderligere til at lave opslagstavler m.v. om ad-hoc 
fællesskaber, f. eks. via e-Board.  

 Fællesspisning 
Samvær omkring et måltid mad skaber et uformelt og afslappet ad-hoc fællesskab. Der afholdes alle-
rede en række sognemiddage arrangeret af forsamlingshuse, menighedsråd m.fl. Lokalrådet vil arbejde 
for, at samarbejdet omkring fællesspisning styrkes med fælles kalender. 

 Børnenes udviklingsplan 
Børnene er de nærmeste til at fortælle, hvad de ønsker sig for fremtidens Lintrup-Hjerting. Lokalrådet 
vil foreslå Børnecentret, at skolebørnene laver en udviklingsplan set i børneperspektiv. 

 Legepladser 
Der er legepladser ved Aktivitetscentret i Lintrup og på sportspladsen i Hjerting. Begge legepladser er 
fornylig blevet opdateret. Legepladserne skal løbende opdateres og fornys, f. eks. med svævebane og 
naturlegepladser. Der mangler desuden faciliteter til de store børn.  

 De frivillige landsbypedeller  

Landsbypedellerne i Lintrup-Hjerting bistår foreninger o.l. i Lintrup-Hjerting med praktisk bistand, f.eks. 
almindelig vedligehold, reparationer og opgaver i forbindelse med klargøring og afvikling af arrange-
menter. Landsbypedellerne arbejder frivilligt og laver ikke arbejde, som erstatter lønnet arbejde, eller 
almindelig rengøring og oprydning. Landsbypedellerne rekvireres via kontaktpersonen i Lintrup-Hjer-
ting Lokalråd. Lokalrådet vil orientere om de frivillige landsbypedeller på hjemmesiden www.lintrup-
hjerting.dk.  
 

 
 
5. Fritidsliv 
Lintrup-Hjerting har et rigt og varieret fritidsliv, som løbende tilpasses og udvikles i takt med ændringer 

i interesser og behov hos befolkningen. Fritidslivet er vigtigt for det sociale liv og bidrager til, at det er 

godt at bo og leve i vores område. Lokalrådet støtter derfor op om foreningerne i sognene og er i dia-

log med de forskellige foreninger, så det gode liv også kan leves i fremtidens Lintrup-Hjerting.  Lokalrå-

det vil især arbejde med følgende opgaver: 

http://www.lintrup-hjerting.dk/
http://www.lintrup-hjerting.dk/
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 Sundhed og natur 

Let adgang til natur og åbne vidder prioriteres højt blandt beboere i landsogne. Med åbningen af Kon-

geåstien i 2015 og Sporet ved Lintrup i 2016 er vi godt stillet med let adgang til naturen. Lokalrådet vil 

vedligeholde Sporet ved Lintrup og bålhytten ved Viggos søer i Lintrup Præsteskov, så de også i fremti-

den fremstår indbydende for lokalbefolkningen og gæster. Der søges ligeledes opført en shelter ved 

Sporet, hvis de nødvendige tilladelser kan fås. Hvis der viser sig mulighed for og ønsker om flere van-

drestier, vil Lokalrådet søge at fremme disse. 

 MTB-sti 

Lokalrådet vil informere om den eksisterende mountainbike-sti ved Lintrup Præsteskov og støtte arbej-

det med flere stier, hvis der opstår ønsker om det.  

 Tennisbane 
En række borgere har efterlyst muligheden for at kunne spille tennis i Lintrup. Sammen med LUG og 

Lintrup Aktivitetscenter igangsættes et analysearbejde, der skal afdække behov og lave planer for en 

tennisbane.  

 Adgang til udstyr til udendørs aktiviteter.  

Det undersøges, om udstyret til udendørsaktiviteterne i Lintrup ved multibanen, beachvolleybanen og 

fodboldbanerne m.v. kan gøres tilgængeligt for alle, der måtte have lyst til at bruge det. 

6. Transport 
Stort set alle husstande i Lintrup-Hjerting råder over personbil. 

Den kollektive trafik omfatter alene skolebusser, som kører på 

skoledage. Desuden er der adgang til flekstur-ordningen, som pri-

mært kan klare lejlighedskørsel og fungerer som et billigere alter-

nativ til taxakørsel.  

Den manglende adgang til kollektiv transport udgør især et pro-

blem for vore unge, som søger ungdomsuddannelserne i de større 

byer, og voksne, der på grund af alderdom ikke længere har fører-

bevis eller har mistet det af anden årsag.  

Problemet er størst for unge, der skal til erhvervsskolerne i Es-

bjerg, Kolding eller Haderslev. Det er umuligt med offentlig trans-

port at nå frem til undervisningens start om morgenen og tilsva-

rende at komme hjem, når undervisningen er slut. Årsagen er, at 

der mangler busforbindelse mellem Lintrup-Hjerting og Rødding, 

Brørup eller Vejen, hvor der kan der skiftes til eller fra bus eller 

tog. 

 ”Ung Flex”-ordningen kan løse problemet, men er en meget dyr 

løsning for unge på SU. 

Hver dag pendler ca. 380 personer ud af Lintrup-Hjerting. Ofte er der kun en person i bilen. 
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 Lokalrådet vil derfor undersøge behovet for samkørsel, og hvordan samkørsel kan organiseres.  

Undersøgelsen skal i første omgang have fokus på elever på ungdomsuddannelserne, herunder 

undersøge muligheder for transport til og fra trafikknudepunkterne i Rødding, Brørup og Vejen eller 

evt. samkørsel helt frem til uddannelsesbyen. 

7. Vejforhold 
Vejforholdene har været på Lokalrådets dagsorden gennem en årrække. Det drejer især om en 

udbygning af Nyvej, som er smal og trafikfarlig. Vejen er belastet af tung trafik og store 

landbrugsmaskiner. Emnet har været rejst over Vejen Kommune gentagne gange.   

Lokalrådet vil i de kommende år fortsætte bestræbelserne på at få forbedret vejforholdene i Lintrup-

Hjerting. 

 
8. Indvandrere og flygtninge 

 Indvandrere 

Der har i de seneste år været en betydelig indvandring til Danmark fra andre europæiske lande, især 

fra nye EU-lande. Tilgangen berører også Lintrup-Hjerting, hvor indvandrerne fra de nye EU-lande i be-

tydeligt tal arbejder i landbruget. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger (2014) boede der 84 indvan-

drere og efterkommere efter indvandrere i Lintrup-Hjerting. 

Indvandrerne udgør et skjult folkefærd, der kun i begrænset omfang deltager i aktiviteter og i det soci-

ale liv i vores områder. Det er dog vanskeligt at få oplysninger frem om de udenlandske tilflyttere. Op-

lysningerne må derfor søges fremskaffet via kontakterne rundt omkring i de to sogne.  

Lokalrådet vil arbejde for, at vores lokalsamfund er et inkluderende fællesskab, som også omfatter ind-

vandrere og deres ægtefæller og børn.  

Indvandrere og efterkommer vil blive budt velkommen til vores område, ligesom det sker for danske 

tilflyttere. Tilsvarende vil nye indvandrere blive inviteret til aktiviteter i Aktivitetscenter, foreninger 

m.v. Lokalrådet undersøger også, om der er basis for at afholde en kulturaften, hvor der serveres mad 

og underholdes med sang og musik fra indvandrernes hjemlande.  

 Flygtninge 

Vejen Kommune modtager i disse år – ligesom andre kommuner - et stort antal flygtninge, som har 

fået asyl. Det påhviler kommunerne at skaffe boliger til flygtningene og gennemføre et treårigt integra-

tionsprogram med sprogundervisning og arbejdsmarkedsprøvning.  

Det må forventes, at Vejen Kommune kan få behov for at trække på alle dele af kommunen til boligpla-

cering af flygtninge. Lokalrådet er derfor indstillet på, at Lintrup-Hjerting kan modtage indtil 10 flygt-

ningefamilier af forskellig nationalitet i planperioden 2017-2021. Det er dog en forudsætning, 

 at der kan skaffes egnede familieboliger til en overkommelig husleje  

 at flygtningene får adgang til transport til sprogundervisning, indkøb, offentlig og privat service 

m.v., så geografisk isolation undgås 
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Vi vil søge at inkludere dem i fællesskabet og det sociale liv på samme måde, som vi gør over for andre 

tilflyttere. Vi er indstillet på at lave særlige initiativer, som tager højde for flygtningenes særlige udfor-

dringer. Initiativerne forestås af en særlig integrationsgruppe og omfatter f. eks. 

 Velkomst og modtagelse 

 Mentorer, som kan guide flygtningene ind i det danske samfund og vores lokalsamfund 

 Kvindegruppe 

 Indsats for børn og unge 

 

9. PR – Branding – Kommunikation                                                                                                                     

Formålet med dette område omfatter to ting. For det første at pege på Lintrup–Hjerting som et attrak-

tivt område at bosætte sig i, og for det andet at sørge for, at de foreningsaktiviteter mv., der finder 

sted, kommunikeres ud til alle i området.  

Der er lavet en ny hjemmeside www.lintrup-hjerting.dk, som kan bruges til begge formål. Lokalrådet vil 

sammen med foreninger m.fl. løbende vedligeholde og udvikle hjemmesiden.  

Lokalrådet vil tage følgende initiativer for at styrke den eksterne og interne kommunikation: 

 Lintrup-Hjerting et godt sted at bosætte sig.  

Der udarbejdes et par små foldere. Én, der kan ligge hos ejendomsmæglere, og som kan uddeles til in-

teresserede huskøbere i området. Én til arbejdsgivere, der kan give den til ansatte, der ikke bor i områ-

det. Begge foldere skal henvise til hjemmesiden. 

 Tydelig menu på hjemmesiden, der er beregnet til ”ikke lokale”. 

 Henvisning til attraktioner i området, Kongeåstien og Glad ZOO. Det gøres tydeligt at vi har kort trans-

porttid til: Esbjerg, Ribe, Haderslev, Kolding og Billund/Grindsted. Særlig beskrivelse af muligheden for 

at være i og komme tæt på naturen. 

 Omtale af aktiviteter i sociale- og lokale medier.  

På et dialogmøde med foreningerne drøftes, hvordan vi får omtale i medier, og hvordan vi hjælper hin-

anden. Afklaring af, om der er brug for særlige tiltag i form af formaliseret erfaringsudveksling eller mi-

nikursus.  

10. Bæredygtighed 

Danmark er i disse år i gang med en grøn omstilling til øget bæredygtighed. Bæredygtighed er at skabe 

de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden. 

Omstillingen indebærer, at Danmark på lang sigt skal være uafhængigt af fossile brændsler, og at ud-

ledningen af drivhusgasser skal reduceres markant.  Desuden skal ressourceanvendelsen være mere 

effektiv med mindre afffald og øget genanvendelse. 

Målet er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Frem til 2030 skal udledningen 

af drivhusgasser (CO2 m.v.) i EU reduceres med mindst 40 pct. sammenlignet med 2005. I 2016 har EU-

http://www.lintrup-hjerting.dk/
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kommissionen stillet forslag om, at Danmark skal have reduceret udledningen fra transport, landbrug 

og individuel opvarmning med 39 pct. i 2030. 

Den grønne omstilling vil få væsentlig indflydelse på borgere, landbrug og virksomheder i Lintrup-Hjer-

ting.  Den vil bl.a. få betydning for boligopvarmning, transport, affaldshåndtering og måden at drive 

landbrug og virksomhed på.  

 

Ved at inddrage bæredygtighed i udviklingsplanen, får vi mulighed for at arbejde med mange facetter, 

f. eks. miljø, affaldshåndtering, energi og ressourcer mm., som skal udvikle og forbedre den nuværende 

generations levevilkår, samtidig med at vi sikrer kommende generationer.   

Lokalrådet vil nedsætte en projektgruppe, som skal arbejde med bæredygtigheden i Lintrup- Hjerting. 

Der skal løbende laves forskellige tiltag og events med fokus på at forbedre sognenes bæredygtighed.  

De forskellige tiltag skal iværksættes og afholdes løbende over en årrække 

 

6. Afsluttende bemærkninger    
Udviklingsplanen angiver, hvordan Lokalrådet vil arbejde med fremtiden for Lintrup-Hjerting. Næste 

skridt bliver at føre udviklingsplanen ud i livet. Opfølgning og behov for eventuelle justeringer af udvik-

lingsplanen vil derfor blive drøftet på årlige dialogmøder mellem Lokalrådet og foreninger m.fl. i Lin-

trup-Hjerting.  


