
Over Jerstal

            UDVIKLINGSPLAN
Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet
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Udviklingsplanen er fremkommet på bag-
grund af en demokratisk proces og skal 
fremover danne grundlag for konkrete pro-
jekter.

Ved igangsættelse af efterfølgende pro-
jekter skal der tages kontakt til Haderslev 
kommune, som kan henvise til de rette myn-
digheder i forbindelse med godkendelser af 
projekterne. 

Haderslev Kommune har bidraget med kort-
bilag med bindinger, ortofoto og tekniske 
kort, som er anvendt som kortgrundlag i Ud-
viklingsplanen.

Udviklingsplanen er finansieret med midler 
fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
Haderslev Landdistrikter samt Over Jerstal 
Borgerforening 
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baggrunden for projektet og 
projektets formål

Borgerne i Over Jerstal har længe haft et ønske 
om at udvikle byen i en ny, positiv og fremtids-
sikret retning. 

Byens 1125 indbyggere ønsker at skabe en ak-
tiv og attraktiv by, der skaber udvikling og mulig-
heder for bosætning og nye virksomheder. Lo-
kalområdet har behov for at styrke og fastholde 
de eksisterende institutioner som eksempelvis 
den lokale skole, ligesom både de kulturelle og 
infrastrukturelle aktiviteter bør udfordres og ny-
tænkes.

Over Jerstal blev i 1995 delt i to, Øst & Vest, 
da Hovedgaden blev lukket ved jernbanen i for-
bindelse med elektricificeringen. Dette har bl.a. 
skabt et behov for en overordnet stategi for den 
fortsatte fysiske planlægning og udformning 
af landsbyen. Behovet for at bringe borgerne 
sammen i nye sociale former og aktiviteter er 
ligeledes et stort ønske, da både den fysiske 

adskillelse bydelene imellem og ”udfordringer” 
blandt foreninger og borgere bør analyseres og 
sammentænkes.      

Borgerforeningen, som er resultatet af sam-
menlægningen af en række mindre foreninger, 
har taget initiativet til udarbejdelse af en egent-
lig Udviklingsplan, da man mener, at der bør 
skabes en ambitiøs plan for udviklingen af Over 
Jerstal over de næste 10-20 år. 

Udviklingsplanen, der er udviklet af de lokale 
ressourcer og en ekstern konsulentvirksom-
hed, skal anvendes til at fastholde og prioritere 
borgernes ønsker og tanker over for Haderslev 
Kommune og byens egne borgere og forenin-
ger i fremtiden.   

Projektets historik og forløb

Over Jerstal Borgerforening tog allerede i 
2009-2010 fat på diskussionen om et egentlig 
dokument, der i stil med andre landsby- og ud-

viklingsplaner i Haderslev Kommune, skulle ud-
mønte sig i en udviklingsplan for Over Jerstal.

Da Haderslev Kommune har nedlagt landdi-
striktkoordinator-funktionen og efterfølgende 
ikke har afsat tilstrækkelige midler til flere ud-
viklingsplaner i Haderslev Kommune, har Bor-
gerforeningen på eget initiativ, taget kontakt til 
forskellige myndigheder, mulige biddragydere 
og konsulenter, for at få hjælp til udviklingen af 
en plan. Et større ansøgningsarbejde blev på-
begyndt for at skaffe tilstrækkelige midler til at 
opstarte en udviklingsplan. I feb. 2011 fik man 
tilsagn fra Haderslev Landdistrikt om et mindre 
beløb til projektet, og i juli 2012 fik man tilkende-
givelse om et større beløb fra Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter, således at udviklings-
planen endelig kunne påbegyndes. 

Borgerforeningen Over Jerstal bidrager selv 
med kr. 15.000,- i projektet samt et meget stort 
antal arbejdstimer.        

INDLeDNING, ProceS & reSSoUrcer

Valg af konsulentfirma 
Der blev truffet aftale med et konsulentfirma 
med speciale i landdistriktsudvikling og proces-
ledelse om at stå for den praktiske gennemfø-
relse af projektet. Konsulent firmaet har været 
procesleder, inspirator og vejleder på projektet 
samt tovholder på den endelige udformning af 
landsbyplanen. 

Valget faldt på GBL Gruppen for By og Land-
skabsplanlægning aps fra Kolding. 
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1. Forskønnelse: Bestyrelsen fra borgerfor-
eningen tager sig af dette. Benny Nielsen, 
Bent Westergaard, Kim Sørensen, Alf Tang 
og Børge Hansen.

2. Bosætning, udvikling og erhverv: 
Kurt Westergaard,  Bent Kloster, Kent 
Norn, Niels Schrøder  

3. Samlingssteder & fritidsområder:  
Kim Skjønnemand, Gyda Lykkegård,  
Susanne Rex Jensen og John Holm 

4. Trafik (infrastruktur, trafiksikkerhed,  
stier m.m.) Carsten Lund, Bent K. Ander-
sen, Niels Langberg, Henrik Damgaard.

5. Information: (info-tv, IT, mm) Sten Laurit-
zen, Christian Peter Broe Petersen, Søren 
Hansen, Ingelise Nymand,  Tove Eriksen,  
Astrid Lund.

Spørgeskemaer
Deltagerne i arbejdsgrupperne fik udleveret et 
spørgeskema med en række spørgsmål, der 
skal udrede de forskellige behov til eksempelvis 
infrastruktur, styrker/svagheder, bosætning, bo-
lig- og erhvervsforhold, beboersammensætning 
etc.  

Byvandring og Workshop
(17. november. 2012) 
En lørdag i november var arbejdsgrupperne på 
en fælles gå- og cykeltur rundt i området, hvor 
man bl.a. diskuterede muligheder og ønsker for 
byens udvikling, med konsulenten fra GBL. 

Efterfølgende afholdtes en workshop i 
Skausminde, hvor de enkelte grupper fik dis-
kuteret og indtegnet ønsker og udfordringer på 
store kort og luftfotos af Over Jerstal. 

GBL fik dette kortmateriale til videre bearbejd-
ning samt tilsendt skriftlige uddybninger i for-
længelse heraf. 

Arbejdsgrupper  
(September - december 2012)
Arbejdsgrupperne arbejder med de valgte te-
maer: Forskønnelse, bosætning, udvikling, er-
hverv, byudvikling, samlingssteder, fritidsområ-
der, trafik og information. 

Arbejdsgrupperne mødtes og diskuterede det 
enkelte tema på en række møder. Disse møder 
udmundede i en tekst for det enkelte tema, kort-
materiale og billeder fra GBL. 

Det har været muligt for arbejdesgrupperne at 
drage nytte af ældre borgeres viden om byens 
historie. 

Byvandring og efterfølgende workshop i Skausminde, Over Jerstal.

Afholdelse af borgermøde 
(20. Sep. 2012) 
Borgerne i Over Jerstal blev inviteret til at del-
tage i et fælles opstartsmøde om byens fremtid. 
Indlæggene på mødet bestod af:

• Velkomst og introduktion – ved formand for 
borgerforeningen, Benny Nielsen

• Baggrund for projektet, Benny Nielsen 
• Generelle udfordringer i Over Jerstal og ek-

sempler på indsatsområder fra andre byer – 
oplæg af arkitekt Christian Hylgaard, GBL.

• Diskussion af deltagernes idéer til indsats- 
områder, byens udfordringer og arbejds-
grupper.

• Nedsættelse af arbejdsgrupper 
• Arbejdsgruppernes videre arbejde.

Der blev nedsat følgende arbejdsgrupper med 
repræsentanter fra Over Jerstal:
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Færdiggørelse af udviklingsplanen 
(december 2012 - maj 2013)
I processen sendte kontaktgruppen (Borger-
foreningen v/ Benny Nielsen) løbende arbejds-
gruppernes indlæg til planen videre til GBL, 
som har sammenskrevet de forskellige indlæg 
med egne tekster, tegninger etc.  for at færdig-
gøre ”Udviklingsplan for Over Jerstal”.

GBL udarbejder et 1. udkast til udviklingspla-
nen, der herefter sendes til arbejdsgrupperne. 
Ved et møde mellem arbejdsgrupperne og kon-
sulenten gennemgåes 1. udkast der kommen-
teres og rettes til. 

I sommeren 2013 skal den færdige udviklings-
plan præsenteres for de rette myndigheder i 
Haderslev Kommune. 

Realisering af Landsbyplanen  
(Sommeren 2013)
Det er vigtigt at sikre overgangen fra Udvik-
lingsplanen til en mere praktisk del. Derfor er 
det nødvendigt, at der i perioden efter udvik-
lingsplanens udarbejdelse kan trækkes på 
kommunalpolitisk opbakning. Derved kan de-
tailplanlægningen og/eller gennemførelsen af 
de højst prioriterede projekter foregå nogen-
lunde gnidningsfrit. Herved kan udførelsen af 
udviklingsplanens forskellige handlingsforslag 
opkvalificeres, og i Over Jerstal kan de enkelte 
beboers kompetencer i forbindelse med f.eks. 
at søge fondsmidler og projektledelse øges.

Ressourcerne i Over Jerstal
Byens store ressourcer er et mangfoldigt for-
eningsliv samt en aktiv borgerforening der står 

bag mange initiativer, bl.a. denne udviklings-
plan for Over Jerstal. 

Derudover ligger byen centralt placeret lige 
ved Fighter Wing Skrydstrup og motorvej E45. 
Yderligere er forbindelserne mod Esbjerg og 
Tønder gode og giver dermed byen en god og 
central placering i forhold til bosætning, etable-
ring af virksomheder etc.

Der vil være et behov for økonomiske midler 
udefra, f.eks. fra forskellige fonde og fra Hader-
slev Kommune, for at Over Jerstal kan gennem-
føre de ønskede initiativer, som kan være med 
til at styrke byen og hele landdistriktet.
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Hvorfor en udviklingsplan?
Ønsket fra Over Jerstal Borgerforening er en 
udviklingsplan der sikrer byens udvikling. En 
plan, der er et udtryk for borgernes ønsker og 
idéer til byen og områdets udvikling de næste 
10 - 20 år. 
 
Det er også af stor betydning, at der er liv i om-
rådet, og at beboerne har et stærkt fællesskab. 
Det styrker den sociale sammenhængskraft – 
og det er med til at sikre, at byen fortsat vil være 
attraktiv som bosætningsområde. 

En udviklingsplan skal give et bud på tiltag der 
skal gøres for at udvikle sig som by og sam-
fund. Planen skal være en øjenåbner og give ny 
inspiration og hjælpe til at bevare gejsten i det 
fremtidige arbejde og udviklingen af byen.

MåL & VISIoN MeD PLANeN

Vigtige mål for over Jerstal: 

• At sikre skolens beståen
• Købmandsbutik
• Opgradering og forskønnelse af stiforbin-

delser, belysning
• Opgradering af den kollektive trafik - bus-

ser, togforbindelser og trinbræt/stop i Over 
Jerstal

• Et nyt medborgerhus
• At forbedre trafiksikkerheden omkring 

skolen

VISIoN

Over Jerstal skal være en aktiv 
og ikke mindst attraktiv by, der 
skaber udvikling og muligheder 
for bosætning og nye virksom-
heder. Det skal være et sammen-
hængende by- og landdistrikt, 
hvor der er en høj grad af fæl-
lesskab, respekt og forståelse 
for hinanden og delområderne i 
Over Jerstal. 

Udviklingsplanen skal bidrage 
til forskønnelse og opgradering 
af byen, men i lige så høj grad 
samle borgerne om fælles for-
ståelse for Over Jerstals fortsat-
te udvikling.
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For at opnå en forståelse for byens udseende, 
struktur og kultur, er det vigtigt at kende Over 
Jerstal og landdistriktets historie.

Landsbyen Over Jerstal 
Byen bestod omkring 1709 af 6-7 gårde som 
har ligget samlet omkring korsvejen, hvor vejen 
fra Haderslev til Tønder krydser den gamle Pot-
tervej. I følge Iver Nissens ”Haderslev Amt en 
statistisk- topografisk fremstilling 1840”, bestod 
byen dengang af 1 stor gård, 11 mindre gårde 
og 7 landbosteder, samt kådnere, håndværke-
re, aftægtsfolk m.v. som boede i byen.

Stationsbyen Over Jerstal - Statsba-
nen
Det var først efter 1864, da jernbanen kom til 
byen og Over Jerstal skiftede status fra landsby 
til stationsby, at der rigtig kom gang i byudvik-
lingen.

oVer JerStALS hIStorIe

Torsdag d. 1. oktober 1864 kom det første tog 
til byen, og Over Jerstal blev til en stationsby. 
Toget kom sydfra fra Flensborg og stoppede i 
Vojens, hvor sporet sluttede. Først 2 år senere 
var sporet til Vamdrup færdig.

Den første stationsbygning blev 1864 opført lige 
syd for Hovedgaden. Det var en rødstensbyg-
ning med et tilhørende toilet- og mandskabshus 
for banearbejdere.

Da amtsbanen i 1904 kom til Over Jerstal, blev 
den gamle station hurtig for lille og i 1912 be-
gyndte man byggeriet af en ny station. Den blev 
bygget lidt syd for den gamle stationsbygning 
og var færdig i 1914.

Samme år begyndte 1. verdenskrig. Over Jer-
stal station var dermed den sidste nye station, 
som tyskerne byggede i Sønderjylland.

Den gamle stationsbygning blev senere nedre-
vet, men toilet- og mandskabshuset blev beva-
ret og brugt ved den nye station.

Til trods for amtsbaneforbindelsen til Toftlund, 
fandt statsbanerne hverken i tysk eller dansk tid 
det umagen værd at lade hurtigtogene standse 
her. Det skete først under 2. verdenskrigen i for-
bindelse med, at flyvepladsen blev anlagt, og 
vejen til Vojens blev spærret.

Op gennem 70’erne var der en stigning af priva-
te biler med i slutningen af 70’erne faldte antal-
let af rejsende med tog og DSB valgte at lukke 
stationen. Den tomme stationsbygning forfaldt 
og blev i 1983 nedrevet. Det gamle toilet og 
mandskabshus fra 1864 blev nogle år senere 
nedrevet, og dermed var tiden som stationsby 
ophørt.

Nu er der kun jernbanesporene tilbage, der 
deler byen. Skal man fra den ene bydel til den 
anden, må man benytte en af de to nye tuneller 
under banen.

Amtsbanen
Torsdag den 1 april 1904 kom det første tog, 
med (E Kleinbahn) til byen. Det kom fra Hader-
slev over Ustrup, og herfra skulle det til Toftlund. 
Der var forinden opført en stationsbygning og 
en remisse, der dengang kostede 36.000 Mark 
at bygge.

Fra Over Jerstal afgik der 6 tog til Haderslev 
og 5 tog til Toftlund hver dag. Når togene kørte 
fra stationen mod Haderslev, skulle de krydse 
statsbanen. Derfor var der anlagt en dæmning, 
som gik i en stor bue nord om byen, hvor der var 
bygget en bro over statsbanen.

Tog fra amtsbanen krydsede Statsbanen Billede af de ansatte ved banen i Over Jerstal , 1943



Sønderballes kanoner fra 1. Verdenskrig.Den gamle købmandsgård Tog fra amtsbanen krydsede Statsbanen Det gamle Mejeri
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Der kørte tog på strækningen i 35 år. Da der i 
midten af 30’erne begyndte at komme lastvog-
ne og rutebiler, blev man klar over, at banedrif-
ten var urentabel og amtsbanerne blev nedlagt.

Omkring banen
I januar 1887 købte Mathias Madsen Skau en 
grund ved banen og opfører en købmands-
forretning og et gæstgiveri. I 1902 købte  
L. I. Petersen begge forretninger.

På den anden side af gaden åbnede bagerme-
ster Detlef Detlefsen et bageri med forretning i 
1893. Nord for bageriet nu ved den nye omfarts-
vej, opførte Andreas Westergaard i 1882 Over 
Jerstal Damp-Vindmølle og Bageri. Møllen mi-
stede under en storm i 1922 sin vindrose, og 
der blev installeret en dieselmotor. Senere gik 
man over til elmotorer.

På hovedgaden Øst 59 startede Mads Toft som 
karetmager i 1892. Han forpagtede huset i 1892 
og købte det i 1902. Hans svigerdatter havde i 
en del år ”Ellens Kiosk” i huset. 

Omkring krydset Hovedgaden / Pot-
tervej-Thorsbjerggade
I 1896 åbnede købmand Thomas N. Ludvigsen 
Over Jerstal Købmandsgaard, i et tidligere kåd-
nersted (husmandssted). Birthe Schmidt har 
som den sidste, drevet en blomsterforretning i 
den tidligere købmandsbutik, som nu for længst 
er lukket og lavet om til lejligheder.
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Over Jerstal var førhen den næststørste by i 
det tidligere Vojens kommune, og er nu den 5. 
største by i Haderslev Kommune. Byen har ca. 
1.125 indbyggere (2012).

Over Jerstal blev i 1995 delt i to, Øst & Vest, 
da Hovedgaden blev lukket ved jernbanen. Der 
blev anlagt en ny omfartsvej nord for Hovedga-
den på et areal, der de sidste 25 år havde været 
reserveret dertil. Syd for Hovedgaden blev der 
anlagt en cykel-gang tunnel. 

Den krydsende jernbane var tidligere byens 
”livsnerve” og den egentlige årsag til Over Jer-
stals opståen, men nu deler den byen i to som 
en ”Berlinmur”. Det har skabt store udfordringer 
for byens sammenhæng med store ændringer i 
infrastrukturen og dermed byens flow og puls. 
Byen er nu delt i flere dele, adskilt af markante 
anlæg ved omfartsvejen Tøndervej og afspær-
ringen af den tidligere meget aktive Hovedgade. 

Den nye omfartsvej var en hurtig og rationel 
løsning på trafikafviklingen omkring byen, men 
internt blev der skabt fysiske barrierer, men ef-
terhånden også mentale forskelle i opfattelsen 
af byens sammenhæng og udvikling. Skal man 
eksempelvis fra vestbyen til østbyen, foregår 
det via en mørk og utryg cykeltunnel eller ad 
Tøndervej.

Tæt på Over Jerstal ligger Fighter Wing Skryd-
strup, som altid har haft en stor betydning for 

byen og dens udvikling. Flyvestationen har væ-
ret en vigtig arbejdsplads for byens borgere, og 
man har en stor tilknytning til, hvad der foregår 
på flyvestationen.

Skole 
I Over Jerstal ligger folkeskolen Fællesskolen 
Bevtoft - Over Jerstal. Skolen huser 268 elever 
med klassetrin fra 0. til 6. klasse. Fra 2012 flyt-
tede 7. til 9. klassetrin til Lagoniskolen i Vojens. 
Det er byens håb at 0. – 6. klassetrin kan be-
vares i byen da det er én af byens største livs-
nerver. Derfor er livet omkring skolen vigtigt at 
fremhæve i denne udviklingsplan.

Fritidsfaciliteter
I tilknytning til skolen ligger der et idrætsan-
læg, boldbaner og idrætshallen ”Over Jerstal 
Hallen”. Her finder mange af byens fritidsakti-
viteter sted. Man kan dyrke fodbold, håndbold, 
badminton og zumba. Klubberne ”Over Jerstal 
Badmintonklub”, ”Over Jerstal Håndboldklub” 
og ”Over Jerstal Fodboldklub” holder til her. 

Daginstitutioner
I Over Jerstal ligger børneinstitutionen ”Børne-
huset Vænget” med 60 børn i alderen 3 – 6 år. 
”Børnehuset Vænget” er en selvejende institu-
tion, og der er planer om, at den skal slås sam-
men med Møllesøen i Vedsted, så ”Børnehuset 
Vænget” kan huse 90 børn i alderen 3-6 år.  
”Over Jerstal SFO” er en integreret del af skolen 
”Fællesskolen Bevtoft - Over Jerstal”.

KArAKterIStIK

Dagplejere
I Over Jerstal er der 7 dagplejere og i hele sko-
ledistriktet er der samlet 16 dagplejere. Der er 
også 1 privatdagplejer i byen. Dagplejerne mø-
des til legestue i byens aktivitetshus ”Skausmin-
de”.
 
Butikker
Frem til 2012 havde Over Jerstal en Spar-køb-
mand, som også havde et bageriudsalg efter 
den lokale bager lukkede i 2005. I september 
2008 lukkede pakkeudleveringen ved køb-
manden, og man skal i dag benytte posthuset i 
Vojens. Eneste overlevende butik er Johs. Lar-
sens Møbelforretning på Hovedgaden Øst.

Erhverv, håndværk og industri
I Over Jerstal er der en række håndværksvirk-
somheder som: VVS, auto - og industrilakerer, 
murer, elektriker, maskinfabrik, flyttefirmaer, 
transportfirma, bygge- og anlægsentreprenører 
m.m. Byen huser også liberale erhverv som: 
Ejendomsadministration, frisør, revisor, webde-
signer, læge m.m 

Forsamlingslokaler
På Hovedgaden Øst i Over Jerstal ligger 
”Skausminde”, som er byens fælles aktivitets-
hus. Her kan man deltage i en række arrange-
menter og aktiviteter så som: Fællesspisning, 
håndarbejde, træværksted, kortspil, stofmaling, 
børnedag, seniordans, lotto m.m.

Haderslev Kommune ejer og driver aktivitets-
centeret sammen med et frivilligt brugerråd. 
”Skausminde” har også 10 ældreboliger tilknyt-
tet og var indtil 1. april 2011 også base for hjem-
meplejen. ”Skausminde” er derfor et godt og 
veletableret mødested for alle byens borgere. 

Foreningsliv
I Over Jerstal holder KFUM Spejderne Gruppe 
Immervad til. De tiltrækker børn og unge fra i 
Over Jerstal og har spejdere fra Vedsted og 
Over Jerstal.

Over Jerstal ungdomsklub er også en vigtig del 
af forningslivet i byen. Her er der plads til hygge 
og samvær med bl.a.:Pool, billard, bordtennis, 
bordfodbold, kortspil og knallertværksted m.m.

I Over Jerstal er der også en meget aktiv bor-
gerforening, hvis primære formål er at bidrage 
til at gøre Over Jerstal attraktiv som bosted, at 
tage initiativer og medvirke til, at byen forskøn-
nes og vedligeholdes og at tage initiativer til og 
støtte aktiviteter, der vedrører kulturelle og fol-
kelige formål.

Byggegrunde
Der er kun 1 grund til salg i Over Jerstal på Ab-
kærparken 48. Grunden, der er udstykket og 
byggemodnet, er beliggende i den vestlige del 
af Abkærparken i et parcelhuskvarter.
Det begrænsede antal af ledige byggegrunde 
er hæmmende for byens udvikling.
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Sydøst for Over Jerstal ligger ét af Sikringsstilling Nords mange militæranlæg.

Der er mange jættestuer, langdysser og gravhøje i området omkring Over Jerstal. Her er det Vedsted langdysse  

Over Jerstal ligger smukt i det syddanske land-
skab med åbne vidder til alle sider. 

Over Jerstal ligger i den sydlige del af kommu-
nen grænsende op til lokalområderne Bevtoft, 
Vojens, Hammelev, Marstrup og Hoptrup samt 
til Aabenraa Kommune. Store dele af lokalom-
rådet er karakteriseret som værdifuldt landskab 
og særligt værdifulde landbrugsområder.

Sydøst for Over Jerstal by er et større område 
udpeget som råstofgraveområde, og ved Ved-
sted by og syd herfor er der flere fredede områ-
der, søer  og fortidsminder med kulturhistoriske 
værdier. Det er gravhøje, der er over 5000 år 
gamle, verdens bedst bevarede feltbefæst-
ningslinje fra 1. verdenskrig samt Hærvejen.

Gravhøje og langdysser
Mellem Vedsted og Abkær Mose ligger mere 
end 100 gravhøje. Mange af dem er fra bonde-
stenalderen og er over 5000 år gamle. De enor-
me langdysser er de ældste, og den længste er 
115 meter. Der er flere kamre i hver af langdys-
serne. Nogle af dysserne ligger parvis, parallelt 
ved siden af hinanden, som langhuse med en 

LANDSKAbeLIGe KVALIteter & fortIDSMINDer

gade imellem. Ved Holmehus findes et stort jæt-
testuekammer i en gravhøj, og mod syd findes 
et lille dyssekammer med en lang indgang, som 
er dækket af en lav gravhøj. 

Sikringsstilling Nord 
Sikringsstilling Nord går tværs over Sønderjyl-
land og er verdens bedst bevarede feltbefæst-
ningslinje fra 1. verdenskrig. Forsvarslinjen blev 
bygget af den kejserlige tyske hær i 1916-18. 
Linjen ligger i den del af Danmark, der blev 
afstået til Tyskland efter det danske nederlag i 
krigen i 1864.

Sikringsstilling Nord skulle hindre et angreb 
fra nord mod Tyskland. På det tidspunkt hørte 
Nordslesvig/Sønderjylland til Tyskland. Græn-
sen gik op til Genforeningen i 1920 ved Kon-
geåen.

Forsvarslinjen er enestående på flere må-
der. Dels blev forsvarslinjen etableret alene af 
hensyn til det bedst egnede terræn. Og selve 
byggearbejdet kunne udføres uden fjendens 
indgriben og påvirkning – hvilket er meget 
usædvanligt for feltbefæstningslinjer. Endelig 
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Fredede fortidsminder

Sikringsstilling Nord

Over Jerstal landdistrikt

Vedsted Sogn
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fremstår den stadig som verdens bedst beva-
rede feltbefæstningslinie fra 1. verdenskrig.

hærvejen
Hærvejen var anvendelig til at transportere en 
hær, og i det 11. århundrede skal en vendisk 
hær have trængt langt op i Jylland ad vejen. Af 
samme grund opførte beboerne omkring vejen 
fæstningsværker og diger, af hvilke der stadig 
kan findes nogle i nærheden af Hærvejen.

Hærvejen blev også en handelsvej mellem Jyl-
land og landene mod syd, og kød var en af de 
vigtige varer, som danskerne kunne bytte med 
mere eksotiske varer sydfra. Handelslivet med-
førte oprettelsen af bosættelser, der udviklede 
sig til vigtige knudepunkter og administrative 
enheder. Vejens alder skønnes for nogle forløbs 
vedkommende at kunne føres op mod 4000 år 
tilbage, men skriftlige kilder findes først fra be-
gyndelsen af middelalderen. 

Der er ikke tale om en enkelt, veldefineret vej, 
men om flere nord-sydgående vejforløb, der 
kan have været i anvendelse på samme tid, 
men som har flyttet sig gennem tiderne. På de 

kom linjen aldrig i brug, hvilket betyder, at de 
tilbageværende anlæg var særdeles velbevare-
de. Samlet betyder det, at Sikringsstilling Nord 
er unik.

Strækningen Sikringsstilling Nord forløber fra 
Hoptrup ved Lillebælt i øst til Rømø ved Va-
dehavet i vest og er ca. 50 km lang. Det var 
datidens stærkeste af sin art i Europa med ca. 
900 bunkers, 40 batterier og mellem to og fire 
stillinger hver med flere linjer med skyttegrave 
og pigtråd. Herudover var der talrige signalsta-
tioner, oversvømmelsesanlæg og militærjern-
baner til at støtte linjen.

Efter Nordslesvigs (De sønderjyske landsdele) 
genforening med det øvrige Danmark i 1920, 
udgjorde linjen en trussel, idet selv fåtallige ty-
ske styrker hurtigt kunne sætte sig fast og der 
skulle betydelige kræfter til at drive dem væk. 
Derfor sprængte den danske hær i årene efter 
genforeningen anlæggene. Under denne syste-
matiske ødelæggelse af forsvarslinjen overså 
man en del bunkers, og mange steder undlod 
man at sprænge, fordi bunkers lå for tæt på 
landejendomme eller i udkanten af byer. Derfor 

normale veje var broerne en flaskehals, så det 
særlige ved hærvejen var, at man kunne brede 
sig i flere spor, hvilket var nødvendigt ved stu-
dedrift og transport af en hær.

Ved Over Jerstal ligger der en vandrerute, ride-
rute og en national cykelrute langs hærvejen. 

Der er mange jættestuer, langdysser og gravhøje i området omkring Over Jerstal.  
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hærVeJeN
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Store dele af arealet indenfor Vedsted sogns er 
omfattet af lovmæssige bindinger, der begræn-
ser områdets udviklingsmuligheder. Langt de 
fleste bindinger ligger sydøst for Over Jerstal 
og omhandler bygge- og beskyttelseslinjer og 
naturbeskyttelse i forbindelse med søer, skove, 
åer osv. En stor del at disse områder ligger syd 
og sydvest for Vedsted. 

Vedsted sogn indeholder en række fredede 
fortidsminder og fund ved gravhøje, stendysser 
og andre historiske elementer. Disse frednin-
ger, der alle ligger i et nord-øst gående bånd, 
berører ikke eventuelle bynære områder i Over 
Jerstal. Syd-øst for Over Jerstal ligger store 
fredede områder, som er arealfredninger af Ab-
kær-, Hjarup- og Stengelmose.

Drikkevandsinteresser
Over Jerstal ligger i et område med særlige 
drikkevandsinteresser. I disse områder bør 
man  undgå at forurening af grundvandet og 
ikke planlægge nye erhvervsområder. Sker det 
alligevel, må der stilles skærpede krav til grund-
vandsbeskyttelsen. I områder med særlige drik-
kevandsinteresser kan der arbejdes aktivt for 

at beskytte og forbedre drikkevandet ved fx at 
planlægge skovrejsning i områder med sårbart 
grundvand. De mest miljøfølsomme områder 
kan udlægges til miljøvenlig skov eller overdrev, 
hvor der ikke må drives almindelig landbrugs-
drift, og hvor der ikke må bruges pesticider.

Fighter Wing Skrydstrup
Tæt på Over Jerstal ligger Fighter Wing Skryd-
strup, det danner en støjkonsekvenszone, som 
har afgørende betydning for udviklingsmulighe-
derne i Over Jerstal. Støjkonsekvenszone ska-
ber særlige vilkår og begrænsninger for bl.a. ud-
læg af boligområder og opførelse af nye boliger. 
I konsekvenszone lufthavn/flyvepladser 1 er det 
ikke tilladt at etablere typer af arealanvendel-
ser som rekreative områder med overnatning. 
I konsekvenszone lufthavn/flyvepladser 2 er det 
ikke tilladt at etablere typer af arealanvendelser 
af boligområder, støjfølsomme bygninger til of-
fentlige formål og spredt bebyggelse.

Jernbanen
Jernbanen, som gennemskærer byen skaber 
også en stor konsekvenszone.  Der må ikke ske 
udlæg af arealer og ændring af arealanvendel-

beSKytteLSe oG bINDINGer

sen til miljøfølsom anvendelse eller spredt be-
byggelse inden for konsekvensområderne, der 
er fastlagt ved følgende støjgrænser og arealaf-
grænsninger: 

LDEN = 58 dB ved eksisterende og planlagte  
              veje
LDEN = 64 dB ved jernbaner
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Over Jerstal

Støjkonsekvenszoner. Forebyggelse af miljøkonflikter, fra Kommuneplan 2009. 
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forSKøNNeLSe

Indsatsområder 

Byen Over Jerstal blev i 1995 delt i øst og vest 
da en ny sikkerhedsafskærmning omkring jern-
banen gennemskar Hovedgaden og dermed 
livsnerven i byen. Det blev til en meget markant 
mur gennem byen, hvor forbindelserne mellem 
den østlige og vestlige del af byen visuelt og 
fysisk blev markant forringet. 

Et stort ønske for borgerne er at åbne Hoved-
gaden igen eller lave en tunnel langs Hovedga-
den under jernbanen. Dette er et projekt, som 
er økonomisk og tidsmæssigt krævende. Derfor 
er det vigtigt for borgergruppen at sætte fokus 
på andre løsninger, som med en kortere tidsho-
risont kan realiseres og gøre byen mere sam-
menhængende og forskønne byen. 

I Over Jerstal er der på en lang række områ-
der med behov for ekstra pleje og forskønnelse 
med fokus på at skabe en stærkere sammen-
hængende bystruktur, bedre forbindelser og 
nogle interessante samlingssteder. Forskønnel-
sesinitiativerne er udpeget i en række indsats-
områder.

Flytning af byporte
For at understrege bystrukturen og forskønne 
Over Jerstal foreslås det, at flytte nogle af by-
skiltene og enkelte steder tilføre grønne moti-
ver. 

Ved Vojensvej omkring rundkørslen flyttes by-
skiltene længere ud af de omkringliggende veje 
Gelsåvej, Plantagevej og Skovvej. (Se kort s. 21) 
En flytning af disse byporte vil være med til at 
nedsætte hastigheden ved Vojensvej og der-
med komme beboerne langs vejen til gavn. Det 
vil ligeledes skabe en stærkere markering af 
byen. Der er et ønsker om en dagligvarebutik 
ved rundkørslen og dette areal bliver dermed en 
del af bystrukturen. I forbindelse med flytningen 
af byskiltene ved rundkørslen har borgergrup-
pen en drøm om at opsætte en gammel F16-fly 
i rundkørslen. 

I den østlige ende af byen ved Jernhytvej kunne 
der arbejde med en ”Grøn port” mod byen. Det 
trekantede areal mellem Jernhytvej og Hoved-
gaden øst kunne begrønnes yderligt og skabe 
en spændende velkomst.

Hovedgaden i Over Jerstal inden lukning af overkørslen.

.... efter.
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Forskønnelse langs stiforløb
Som tidligere nævnt er stiforbindelserne vigtige 
for byens flow og kontakten mellem den øst-
lige og vestlige del af byen. Derfor er det også 
essentielt at stierne er trygge at færdes på og 
dermed også velholdte. Dette er ikke tilfældet 
for størstedelen af stierne i Over Jerstal. De er 
nedslidte, tilgroede, dårlige belyste og utrygge. 
Et indsatområde med fokus på forskønnelse af 
stierne i hele byen er derfor meget vigtigt. 

Stierne skal forskønnes med ny belysning, og 
hvor der er behov for det, en udtynding af be-
plantningen. Nedslidt inventar skal erstattes 
med nye og moderne eksempler og belægnin-
gerne skal fornys, så huller og flossede kanter 
bliver rettet op. 

Der kan også indarbejdes temaer og aktiviteter 
ved stierne, så de kan bruges til leg eller akti-
vitet.  

Baneafskærmning
Baneafskærmningen er en trist og uinteressant 
stål afskærmning, hvor der enkelte steder er 
plantet lidt grønt og opsat en enkelt bænk. En 
udskiftning og forskønnelse af afskærmningen 
ved Hovedgaden og ved Tøndervej kan være 
med at forskønne byen. En ny glasafskærm-
ning ved Hovedgaden vil genskabe den visuelle 
kontakt mellem øst og vest i byen, og man vil 
derved få indtrykket af en samlet by. Glasaf-
skærmningen kan være en skærm som skifter 
udseende og varierer ved at påklistre tryk med 
forskellige mønstre og farver, og kan være med 

til at skabe et spændende element i byen. En 
ny afskærmning ved Tøndervej kan med en 
spændende og et kunstnerisk motiv synliggøre 
at man er ved Over Jerstal.

Grønne områder 
Arealet mellem Abkærparken og Skolevænget, 
som er reserveret til bosætning, ønsker man 
at benytte til midlertidige funktioner som f.eks. 
krolf, petanque, hundeluftning, kælkebakke 
m.m. Arealet er i tæt relation til skolen som kan  
knytte sig til de funktioner,som finder sted her.  

Trafiksikkerhed omkring skolen
Ved skolen ønskes en mere markant og tra-
fiksikker belægning og belysning. Både mod 
hovedgaden og langs en ny og forbedret sti-

forbindelse mod Abkærparken og det nye bo-
ligområde. Området omkring hallen og kantinen 
er meget mørkt og dermed utrygt. Fra Hovedga-
den et det svært at se, at der foregår aktiviteter 
i halområdet. Det er i det hele taget svært at se, 
hvor hallen og kantinen befinder sig. Derfor kan 
en forskønnelse af vejen mod hallen med ny be-
lysning være med til at tydeliggøre, at her sker 
der noget interessant. Der mangler ligeledes 
belysning både udenfor og ved indgangspartiet.

Forskønnelse af tunnel
Tunnelen under jernbanen er en meget vigtig 
forbindelse mellem Over Jerstal øst og vest. 
Derfor er denne forbindelse interessant som 
et nyt omdrejningspunkt i byen. Det er et stort 
ønske fra borgergruppen, at der forskønnes 

Ankomstarealer ved skolen, hallen og idrætsanlægget. Stien, ved vandværket, fremtræder i dag meget mis-
vedligeholdt og utryg. 

Hovedgaden stopper brat ved den tidligere jernbane-
overskæring. Hovedgaden Øst.

Hovedgaden Vest. En glasafskærmning kunne skabe 
en visuelt kontakt.

Arealet mellem Abkærparken og Skolevænget, hvor 
man ønsker midlertidige funktioner.

Stien ved Mirabellevej. Boldbanerne ved Hallen. Det er svært at se Hallen selv på kort afstand. Hallen 
skal markeres tydeligere.
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omkring tunnelen med mere belysning og evt. 
bearbejdning af terræn og beplantning for at 
skabe mere overblik og tryghed. 

På den østlige side omkring den tidligere køb-
mand ligger der en række ejendomme, som 
med fordel kan nedrives, da de er i temmelig 
dårlig forfatning. Ved at rive disse bygninger 
ned og lade selve købmandsbutikken stå, vil 
der opstå mulighed for at opgradere hele områ-
det: banen, cykelstien, tunnelen og det bagved 
liggende grønne areal. Det vil skabe rekreative 
muligheder for byens borgere ligesom at det vil 
løfte området omkring tunnelen og skabe tryg-
hed og en bedre passage på tværs af banen. 

På den vestlige side af tunnelen vil det være 
interessant at opgradere og forskønne områ-
det, således at de 2 separate bydele fremstår 
mere sammenhængende. Her kan der dannes 
et spændende areal med aktiviteter i relation til 
ungdomshuset, som på samme tid tager højde 
for den biltrafik som er på stedet.

Tunnelen mellem de 2 bydele 

Visionen er at få en større sammenhæng mellem de 2 bydele som adskilles af banen og kun forbindes via en 
smal cykeltunnel. 

Nedgangen til tunnelen fra Hovedgaden Øst. Plads foran tunnelen ved Stationsvej.

Trappemotiv mod tunnelen på den vestlige side af 
jernbanen.

Arealet bag den gamle kro og købmanden, hvor der 
kunne skabes en ny bypark.

Arealer foran den gamle stationsbygning kunne for-
skønnes og indbyde til aktiviteter.

Det tidligere hotel ved banen og de tilhørende bygnin-
ger ligger øde hen. 

Den gamle stationsbygning, på vestsiden af banen, 
kunne passende anvendes til kulturelle formål.  
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KoLLeKtIV trAfIK

tog 

Der er et stort ønske fra borgerne om, at for-
bedre den kollektive trafik til og fra Over Jer-
stal. Mange af byens servicefunktioner f.eks. 
lægehuset er rykker ud af byen og der er ikke 
længere indkøbsmuligheder. Det rammer især 
byens ældre, som bliver afhængige af den kol-
lektive trafik. Skolebørnene går fra 7. klasse og 
op efter på Lagoniskolen i Vojens, hvilket også 
gør børnene afhængige af den kollektive trafik. 
At få flere, forbedret og tidsmæssigt kortere 
forbindelser er derfor vigtigt for byen, så den 
fortsat i fremtiden kan fastholde byens borgere 
og tilbyde et attraktivt sted at bo og dermed nye 
borgere.

Flere gange dagligt kører toget igennem Over 
Jerstal dog uden at der er mulighed for at stå 
på toget. Ønsket fra borgerne er et trinbræt i 
samme omfang som eksempelvis ved Lindholm 
i Nørre Sundby. Et trinbræt og dermed mulighed 
for at tage med regionaltogene mod nord og 
syd, vil forbedre den kollektive trafik væsentligt. 
Især den tættere kontakt til Vojens og de videre 
tog- og busforbindelser derfra vil være givtigt. 

bus

Der er et generelt ønske om bedre busforbin-
delser. Der kan være urimelig lang rejsetid med 
busserne for at nå de større byer omkring Over 
Jerstal da forbindelsesmulighederne ikke er 
optimale. Skal man eksempelvis til Aabenraa 
sygehus med kollektiv trafik, er det helt umuligt, 
at køre hen og hjem på en dag. Det gælder li-
geledes for skolebørn som har lange ventetider 
på skolen både før og efter skole tid, da bussen 
passer dårligt med ringetimerne og skemaerne. 
De dårlige busforbindelser kan afspejles i at 
kan man komme ud, så kan man sikkert ikke 
komme hjem igen.

Der er få stoppesteder i byen og derfor er der 
opstået flere uofficielle stoppesteder. Det er 
ønsket at få disse stoppesteder gjort officielle 
i forbindelse med en forbedret plan for busfor-
bindelser.

fra haderslev Kommuneplan 
2009: 

Byrådet ønsker, at der skal udvikles en mere 
fleksibel kollektiv trafik i landdistrikterne.
Endvidere ønsker Byrådet, at der tilstræbes god 
sammenhæng mellem de lokale og regionale 
busruter.

Landdistriktspolitik 2008
I kommunens landdistriktspolitik indgår en mål-
sætning om at Byrådet fortsat vil arbejde for 
forbedring af den kollektive trafik. I politikken er 
der anført følgende indsatsmuligheder:

• Byrådet vil fortsat arbejde for mere fleksi-
bel kollektiv trafik i landdistrikterne.

• Byrådet vil øge informationen om den eksi-
sterende fleksible kollektive trafik.

Kommuneplanens mål og retningslinier under-
støtter landdistriktspolitikkens målsætning for 
den kollektive trafik i landdistrikterne.

Plan for den kollektive trafik
Der skal i samarbejde med trafikselskabet Syd-
trafik udarbejdes en plan for den fremtidige kol-
lektive trafik i Haderslev Kommune.

Definition og vejledning
Den kollektive trafik i kommunen består af tog-
forbindelser samt regionale og lokale busruter. 
Staten har ansvaret for togdriften, Region Syd-
danmark har ansvaret for de regionale busruter 
og kommunen har ansvaret for de lokale bus-
ruter.

Den kollektive trafik i kommunen er sammensat 
af lokale og regionale busruter, suppleret med 
alternative tilbud. Det er f. eks. Sydtur, som er 
en fleksibel kørselsordning, der tilbyder dør til 
dør kørsel.



Signautur

Uofficielle busstoppesteder

Officielle

Ønske om nyt trinbræt
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Stier

I Over Jerstal er der et eksisterende stisystem 
med gå- og cykelstier, som har en stor betyd-
ning for byen, da dens primære forbindelse 
”Hovedgaden” gennem byen er blevet gennem-
skåret af jernebanen. Dermed er det vigtigt at 
stierne vedligeholdes, at deres fysiske kvalitet 
er høj, og at der skabes tryghed omkring dem.

Flere steder ønskes stiforbindelserne forbedret 
og udvidet således, at der skabes ét sammen-
hængende stinet mellem de forskellige bydele 
og nabo byerne. Det er især vigtigt for skole-
børnene kan komme sikkert til og fra skole via 
belyste og trygge cykelstier. Det gælder mellem 
Vojens og Over Jerstal og Vedsted og Over Jer-
stal. 

I nordbyen ønskes stien forlænget og udbedret 
langs banen - på tværs af den befærdede Tøn-
dervej og videre forbi det gamle vandværk og 
derefter slutte sig til stierne ved tunnelen.

Tunnelen fra Stationsvej i vest mod Hovegaden 
Øst er en meget vigtig forbindelse i byen. En re-
novering af tunnelen vil skabe en mere interes-
sant og forbedret forbindelse, hvor der skabes 

mere tryghed. En renovering af tunnelen med 
fornyet belægning med et spændende mønster, 
mere farverig beplantning langs stierne til og 
fra tunnelen og til sidst en markant forbedring 
af belysningen vil være med til at skabe en for-
bindelse, som kan blive et forstærket bindeled 
mellem de to dele af byen. 

Der eksisterer et stort potentiale i at etablere 
et samlet stisystem, som vil forløbe gennem et 
landskab med store naturkvaliteter og kulturmil-
jøer. De eksisterende stier i byen skal flere ste-
der kobles på stierne i landskabet, så borgerne 
i højere grad kan nyde de landskabelige omgi-
velser, og opleve de kulturhistorier landskabet 
gemmer på. 

Eksempel på renovering af tunnel, hvor der både er taget hensyn til tryghed, trafiksikkerhed og at tunnelen får  
”ikonisk” status for en mindre by. 

Eksempel på renovering af tunnel med spændende møster i belægningen. 

Tunnelen under jernbanen som er en vigtig forbin-
delse i byen.



Signautur

Ønske om nye stier

Ønske om nye cykelstier
(Mod Vojens og Vedsted)

Eksisterende stier

Eksisterende løberute

Trampesti, ny belysning  
ønskes
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forSLAG tIL Ny byPArK

Byparken er opbygget 
omkring et cirkulært 

motiv med en sti, som 
slynger sig igennem.

En forbedret forbindelse mellem de to separate 
bydele er et stort indsatsområde i udviklings-
planen for Over Jerstal. En forskønnelse og 
omdannelse ved tunnelen, hvor der er fokus på 
at sammenbinde nogle af byens funktioner, vil 
kunne skabe et nyt centralt omdrejningspunkt i 
byen. En renovering af tunnelen og nye rekrea-
tive fællesområder på den østlige og vestlige 
side vil skabe et nyt og meget stærk samlings-
sted i byen, og den negative fokus på jernba-
nen vil blive transformeret til nye aktiviteter og 
oplevelser. Der er udarbejdet et skitseforslag til, 
hvordan en ny bypark på den østlige side af tun-
nelen kan opfylde disse ønsker. 

Bypark
Forslaget til byparken består af bytorv/amfisce-
ne, aktivitetsplads, trappemotiv ned mod tunnel, 
oplevelsessti, sansehave, shelters, minibane, 
lysmaster, grønt op mod jernbanen og en ople-
velsessti mod skolen. 

Bytorvet
Bytorvet består af en cirkulær plads med amfi-
scene umiddelbart bag den gamle købmands-
bygning. Torvet er afgrænset af en række kirse-
bærtræer. Her kan afholdes teaterforestillinger 
samt andre byarrangementer.  

Aktivitetspladsen 
Aktivitetspladsen skal være et sted for byens 
unge. Byens unge efterlyser flere muligheder i 
byen for kropslige aktiviteter. Aktivitetspladsens 
cirkulære form understreges af en farvet gum-
mibelægning med forskelligt farvede cirkler. Ak-
tivitetspladsen indeholder et parkour- og klatre-
anlæg, hvor de unge kan udfolde sig fysisk. Der 
vil også være mulighed for ophold ved pladsen, 
så det også er muligt at være tilskuer. 

Sansehave
En ny sansehave skal ligge i forbindelse med 
ældreboligerne. Sansehaven skal skabe en far-
verig og frodig have, som de ældre kan nyde. 
Sansehaven skal også være tilgængelig for alle 

byens borgere. Sansehaven består af højbede 
med planter, som giver en sanse- og duftop-
levelse. Haven afgrænses af en række træer, 
hvor enkelte vil være frugttræer.

Shelters
Op mod den eksisterende skov dannes et cir-
kulært areal med shelters og bålplads, som kan 
benyttes af byens meget aktive spejdere.

Minibane
Minibanen er for byens mindste børn. Banen 
skal ligge i forbindelse med børnehaven, så 
de får mulighed for at benytte den. Banen in-
deholder forskellige legeredskaber med gum-
mibelægning, målrettet byens mindste borgere. 
Minibanen skal være tilgængelig for alle byens 
borgere.  

Oplevelsessti
En ny stiforbindelse gennem byparken og mod 
skolen skal skabe en ny og spændende forbin-
delse mod skolen. Stien slynger sig forbi de for-

skellige cirkulære aktivitets og opholdspladser 
og videre ud mod det grønne område ved Ab-
kærparken og videre mod skolen. Det skal være 
en spændende og tryg vej for skolebørnene og 
en ny interessant forbindelse i byen.  



Skråning ved Gåsevig

Bytorv / 
Amfi-scene

Aktivitetsplads  

Legeplads børnehaven

Sansehave

Mini-bane

Eksisterende skov

Ældreboliger

Købmand

Ny belægning
”Oplevelsessti”

nedgang til tunnel
Trapper/siddeplinte

Jernbane

Ønske om tunnel

H
ovedgaden Ø

st

Cykelsti

Cykelsti Ny sti

Ny sti

Børnehuset
Vænget

Vænget

Skausminde

Møbelforretning

Lysmast

Lysmast

LysmastLysmast

H
æ

vet belæ
gning

Nyt multihus
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boSætNING, byUDVIKLING & erhVerV

bosætning
For at Over Jerstal kan fortsætte med at udvikle 
sig, er det vigtigt, at der hele tiden kan tilbydes 
attraktive byggegrunde og forskellige typer bo-
liger. Der skal især lægges vægt på tiltrækning 
af nye børnefamilier. Udviklingen skal ske i et 
tempo, som gør det muligt at bevare områdets 
landskabelige værdier, bystruktur og identitet. 

Over Jerstal har få udviklingsmuligheder for 
ny bosætning, da nye udstykninger skal følge 
støjkonsekvenszonen fra Fighter Wing Skryd-
strup (se side 18) og på samme tid forholde sig til 
den eksisterende landsbystruktur. Ud fra disse 
perspektiver står Over Jerstal overfor en svær 
udfordring. 

Ved Abkærparken er et areal reserveret til ny 
bosætningen. Det skal være et boligområde 
med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Når dette 
areal er bebygget, må man fokusere på hulud-
fylde og fjerne nedslidte bygninger for at give 
plads til nye huse. 

Over Jerstals placering tæt på Vojens, Hader-
slev, Rødekro, Aabenraa og Kolding gør byen 

til et interessant sted for bosætning, hvis man 
ønsker et lokalsamfund med landskabelige om-
givelser og med kort afstand til flere større byer 
i Sønderjylland.  

byudvikling
For at tiltrække nye beboere og for at mind-
ske transporten for områdets beboere er det 
væsentligt at sikre den fortsatte eksistens og 
udvikling af institutioner og fritidsaktiviteter i 
området. Det er et stort ønske i Over Jerstal, 
at man fortsat i fremtiden kan bevare den lo-
kale skole Fællesskolen Bevtoft - Over Jerstal, 
da den er et vigtigt omdrejningspunkt for byens 
liv og eksistens. Derfor gøres et stort arbejde 
for at fastholde aktiviteterne ved skolen og hal-
len. Her kan et samarbejde med de mindre lo-
kalsamfund ved Over Jerstal om at tilbyde og 
specialisere sig i forskellige sportsgrene i hallen 
være med til at fastholde de unge til at dyrke 
sport i lokalområdet.  

Ungdomsklubben er også et vigtigt omdrej-
ningspunkt i byen. Der er fare for, at kommunen 
lukker klubben og flytter aktiviteterne til et lokale 
på skolen. Det er vigtigt at byens aktiviteter er 

fordelt på forskellige lokaliteter i byen for at 
skabe flere steder i byen med liv af mennesker 
og dermed skabe forskellige dynamikker i byen. 
Borgergruppen vil arbejde på at få andre bru-
gere ind i huset, så huset måske bliver mere 
rentabelt. Det kan eventuelt tydeliggøres, at hu-
set rummer en række aktiviteter ved at opsætte 
skilte.

Byen har brug for et nyt borgerhus, hvor der kan 
afholdes fester og arrangementer. Det er et me-
get stort projekt, og det har været svært at finde 
personer, der kan/vil engagere sig i foretagen-
det. I forbindelse med et nyt samlingspunkt og 
bypark ved den gamle kro kan det være interes-
sant at placere et borgerhus der. Det kan være 
med til at understrege et nyt vigtigt punkt i byen 
og skabe attraktive omgivelser for et borgerhus.

erhverv
I forbindelse med lukningen af Hovedgaden 
ændres også vilkårene for byens handel. Flere 
af butikkerne langs Hovedgaden er lukket ned 
og sidst var det byens købmand, som lukkede 
i 2012. Eneste overlevende butik er Johs. Lar-

sens Møbelforretning på Hovedgaden Øst. 
Der er ønske om at få etableret en discount 
dagligvarebutik placeret ved rundkørslen ved 
Vojensvej eller ved hjørnet af Skausvej. Borger-
gruppen arbejder aktivt på dette for at beholde 
handelsmulighederne i byen.

Over Jerstal har en lang historie indenfor hånd-
værksvirksomheder. En del af dem er desværre 
gennem årene lukket, men byen huser stadig 
en række mindre håndværksvirksomheder. 
Byen ønsker fortsat at skabe mulighed for at 
man kan etablere håndværksvirksomheder i 
byen, da de små virksomheder og deres aktivi-
tet er positivt for byen. 



Ønske om nye byformål (OJ)

Ønske om nyt lettere erhverv (OJ)

Midlertidigt grønt område

Signautur

Område til offentligeformål (KP)

Boligområde (KP)

Erhvervsområde (KP)

KP = Udpeget i Kommuneplanen
OJ = Borgergruppen i Over Jerstal
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INforMAtIoN

Der er i Over Jerstal et ønske om bedre infor-
mationer om hvad der sker i byen. Ønsket er   
infoskærme på de centrale samlingssteder i 
byen, hvor informationerne kan formidles. En 
arbejdsgruppe arbejder på at indsamle tilladel-
ser til at opsætte 32” fladskærme op. De skal 
køre med byens nye hjemmeside www.overjer-
stal.dk.

Hjemmesiden skal indeholde information om 
aktiviteter i Over Jerstal, samt mulighed for at 
erhvervet kan reklamere for deres firmaer.

Steder, hvor skærmene kunne placeres:

- Skolens indgang
- SFO
- Hallen
- Børnehaven
- Ungdomsklubben
- Skausminde 

Over Jerstals hjemmeside vil være et vigtigt 
interaktivt værktøj i byen. Det er hensigten, at 
borgere selv kan lægge informationer på hjem-
mesiden ved at logge sig på med en kode, og 
selv ajourføre sine oplysninger/nyheder.

Reklamer på hjemmesiden vil være gratis og 
det er derfor håbet, at erhvervet vil være med til 
at bidrage til betaling for skærmene. 
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