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Esbjergs svage
tiltrækningskraft
En imageanalyse, som Esbjerg Kommune har
bestilt hos Stagis, har fået alarmklokkerne til om
ikke at bamle, så at bimle. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er indbyggertallet faldet fra 115.652 i 2019 til 115.483
i 2020.
Indbyggertallet i selve Esbjerg by er i samme periode
faldet fra 72.168 til 72.037. Det ser dermed ud til at være
lidt op ad bakke, når dele af byrådet håber på en
fortætning i bymidten med 10000 flere ejendomme,
især ejerlejligheder.
Ejendomspriserne står derfor også i stampe. Ifølge
JydskeVestkysten og Boligsiden er priserne kun steget
én procent fra marts 2019 til marts 2020.
Det er dog ikke så slemt, som man skulle tro.
Indbyggertallet er måske bare et tilfældigt udsving.
Hjerting Posten har også taget et kik på statistikken,
og fra første kvartal 2008 til første kvartal 2021 er
indbyggertallet i kommunen steget fra 114.244 til
115.579.
I Hjerting sogn behøver vi slet ikke at være
nervøse. Her er indbyggertallet fra 2010 til 2020 steget
fra 7309 til 7341, selv om der mangler byggegrunde.
Ældre tal findes ikke. I Sønderris og i Sjelborg bygges
der på livet løs.
Det er straks værre, at Esbjergs image har det skidt.
Under halvdelen af danskerne kender noget særligt
til Esbjerg. Og de fleste, der har hørt om kommunen
og byen, tænker stadig på fisk og på havnen. Kun 10
procent kunne finde på at flytte til Esbjerg. Antallet
af studerende er stagnerende. Højtuddannede vil ikke
flytte hertil. 28 procent af alle rekrutteringsforsøg
går i vasken, når det gælder akademikere og andre
højtuddannede.
Som østjyde, der har boet 31 år på milde Sydfyn, har
regnen og blæsten været en hård cocktail. Kunne et
overdækket, ’tropisk’ vandland på Esbjerg Strand være
vejen frem til bedre ferieminder om Esbjerg? Vejen til
et bedre image må starte et sted.
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Lokale nationalparkpartnere
skal dele 75.000 støttekroner

Nationalpark Vadehavet har givet støttekroner til partnerprojekt ved Ho Bugt
NATURTURISME – Nationalpark Vadehavet har
besluttet at uddele støttekroner til en række projekter, blandt andet en forundersøgelse af, om der er
interesse for en sammenslutning eller gruppe af na-

tionalparkpartnere i Hjerting, Sædding, Bryndum,
Vester Nebel og andre steder i det nordlige Esbjerg.
”Nationalpark Vadehavet har givet tilsagn til en
gruppe partnere, som arbejder med at etablere et

netværk blandt partnerne
i nationalparkens nordlige
del,” fortæller Karen Maria
Larsen, Træfpunkt Sæddings formand.
Nationalparkens eventog
udviklingskonsulent,
Bettina Munch fortæller, at

75.000 støttekroner til deling
Nationalpark Vadehavet
har modtaget 20 spændende ansøgninger om
støtte til lokale projekter
og arrangementer fra en
pulje på i alt 75.000 kroner, som nationalparkens
bestyrelse har afsat til
formålet.
Midlerne rækker til, at
11 ansøgere kan få tildelt
et støttebeløb, og dermed
gives afslag til ni ansøgere.
Støttemodtagerne er:
• Frivilligforeningen
Træfpunkt Sædding –
PartnerNetværk Nord:
3000 kr.

• Havneby og Kirkeby
Digelag – Sti på
Havneby og Kirkeby
dige: 10.000 kr.
• Foreningen Martha af
Sønderho – Sejlads i
Vadehavet: 2000 kr.
• Tid i Naturen (Ribe) –
Temadag om
Vadehavslaksen:
10.000 kr.
• Ribe Netværket, lokale
fra landforeningen
Praktisk Økologi Vilde haver, bier og
blomster: 3000 kr.
• Støtteforeningen for
Rømø Skovlegeplads –
Træ er lyd: 5000 kr.

• Nordby Handelsstandsforening - Fanø
og vores Vadehav året
rundt: 5000 kr.
• Myrthue - Natur,
kultur og læring
(Esbjerg) – Inden vi
lægger fra land:
10.000 kr.
• Ribe Roklub - Ribe
Vesterå – mulighedernes
å: 7000 kr.
• Ribe Træskibslaug –
Toiletsystem til Karen
af Mandø: 10.000 kr.
• Fugleværnsfonden
– Kratluskersti ved
Stormengene på
Rømø: 10.000 kr.

gruppen har arbejdet med
projektet gennem længere
tid, og målet er at få etableret et netværk blandt partnerne fra nationalparkens
start ved Varde Å og ned til
Sneum Ås udløb.
Formålet med netværket
er, at styrke sammenholdet
mellem partnerne, arbejde
for udbredelse af det generelle kendskab til Nationalpark Vadehavet og naturligvis de enkelte partnere
og deres produkter.
I Nationalpark Vadehavets
partnerskabsordning kan alle fra de fire
Vadehavskommuner, som
skaber indhold i nationalparken eller hvor nationalparken kan bidrage med
fagligt indhold, det vil sige
virksomheder, organisationer, foreninger, museer og
andre institutioner, deltage.
Nationalpark Vadehavet
ser frem til at modtage ansøgninger igen i 2022.
-fina
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