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Udsigten fra Firbjergsande over Limfjoden og Venø Havn
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“Vi skal leve i samhørighed
med naturen og hinanden”
Hans Peter Jensen, Sønderskov

Baggrund
Venøboerne arbejder konstant og vedholdende med
nye initiativer og projekter, der kan åbne for nye
fremtidsperspektiver for øen. Med stor energi er der blandt
andet sendt en perlerække af ansøgningsprojekter ud til Struer
Kommune og en række fonde, der kunne investere i Venø,
blandt andet Realdania.
Initiativerne er dog ikke alle lige koordinerede og den
overordnede strategiske retning kan virke lidt usikker. På den
baggrund har foreningen Venøboen, med støtte fra Realdania,
igangsat arbejdet med denne strategiske udviklingsplan.
Arbejdet bygger videre på “Venø Udviklingsplan” fra 2010 og
opfølgningen “Venø – i fortsat udvikling” fra 2017. Rapporten
her starter dog et lidt andet sted. Med et skridt tilbage
ser vi dels på Venøs udviklingsmuligheder og stedsbundne
potentialer i et regionalt geografisk perspektiv. Er der
sammenhæng mellem det, øen kan og det, øen vil? Med et
skridt videre går vi lidt længere ind i forskelligartede konkrete
forslag til fysiske anlægsprojekter, og hvilken effekt de kan
have for øens fremtidige udvikling.
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Rapporten er udarbejdet af et rådgiverhold bestående
af Urland og Johanne Bugge Experience Consult, i tæt
samarbejde med en lokal arbejdsgruppe under ledelse af
Jan Bendix, Venøboen. En bred inddragelse af Venøboere, de
lokale erhvervsdrivende og andre interessenter på øen har
været en væsentlig del af arbejdet. Dialog og debat om de
forskellige interesser og fokus har været et vigtigt grundlag
for at finde frem til de projektideer og initiativer, hvor øen er
enige og kan høste mest mulig energi til at komme videre.
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“Der så mange fine små steder og historier i
naturen, men de bliver ikke fortalt”
Lis Møller Jensen, Venø Galleri

Limfjordens hjerte
Venø ligger i den sydvestlige del af Limfjorden.
Ser man på naturgeografien har Venø meget
tilfælles med den vestlige del af Limfjordsområdet.
De bakkede terræner, lokale tunneldale og
stejle kystskrænter ned til fjorden kombineret
med vige, sund, bugte og bredninger bidrager
alt sammen til et spændende, varierende og
oplevelsesrigt landskab. Venø har både bakkede
terræner, kystskrænter, flade strandenge ned
mod odden i syd og sin helt egen vig mod nord.
Øen er - i miniformat – en god samling af alle
de landsskabstræk, der præger den vestlige
Limfjordsregion.

Historisk har øen altid ligget lidt isoleret.
Adskillelsen fra fastlandet kombineret med
øens beskedne størrelse har betydet, at
lokalbefolkningen har været vant til at klare
sig selv, med landbrug og fiskeri som drivkraft.
Her har aldrig været fine herregårde eller store
industrianlæg. Den lille Venø Kirke - Danmarks
mindste – er et godt billede på et samfund, som
historisk har klaret sig med beskedne midler og
holdt byggeriet i en skala, hvor øen og landskabet
kunne være med.

Udsigten over Limfjorden fra stranden ved Campingpladsen

5

Øliv uden isolation
I den nutidige vestlige verden findes de isolerede,
selvforsynende lokalområder i tidligere tiders
bondesamfund stort set ikke mere. I den moderne
hverdag er lokalsamfundet på mange forskellige
ledder og kanter i forbindelse med den større
omgivende region og resten af verden. Vi har i
dag et meget anderledes forhold til service og
tilgængelighed med betydeligt flere muligheder
og højere forventninger til, hvad der er brug for i
vores hverdag. Listen af krav til forsyning, service,
job og fritid i det moderne hverdagsliv er lang,
og hvad der ikke kan opfyldes lokalt, skal som
minimum kunne lade sig gøre i den omgivende
region.
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I dagligdagen fungerer Venø langt fra som et
isoleret øsamfund. Ser vi på øens tilgængelighed
i forhold til forsyning, service og job tegner
det et vigtigt samspil med fastlandet. De
hyppige, daglige færgeoverfarter fungerer i
praksis som en pendlingsrute, med et regionalt
arbejdsmarkedsopland omkring Struer, Holstebro
og Lemvig indenfor en halv times kørsel. Det er
ikke et stort arbejdsmarkedsopland, men nok til
at åbne for en del forskelligartede jobmuligheder.
Når den kommende Herning-Holstebro motorvej
åbner for den fulde strækning, kommer HerningIkast-regionen under en times afstand fra hjemmet
på Venø. Det vil for nogle være en acceptabel
pendlingsafstand, hvis det kan sikre balance
mellem et spændende job og et dejligt sted at bo.

Tilgængeligheden af nære hverdagsfunktioner er
endnu vigtigere for den lokale bosætning. Hvis
afstanden til købmanden eller skolen bliver for
stor, har det markant betydning for fraflytning
og faldende boligpriser. Venø tilbyder stort set
ingen af de basiskrav, der er nødvendige for at få
hverdagen til hænge sammen, hvad end man er
en travl børnefamilie eller et pensionistpar med
bedre tid. Til gengæld har Struer By med sine
godt 10.000 indbyggere det meste og mere til.
Fra havnen på fastlandet er der fem minutters
kørsel (i bil) ind til det centrale Struer. Det vil
sige en afstand til indkøb, skole, børnehave etc.,
afhængigt af temperament, på 8-12 minutter fra
hjemmet på Venø. For et lokalområde på fastlandet

vil sådanne afstande forekomme ganske lange, og
en meget stor udfordring i forhold til at fastholde
bosætning. På Venø virker det til netop at være
nok til at kunne fungere. Øens befolkningstal på
omtrent 200 indbyggere stiger ikke, men omvendt
er der heller ikke tale om et markant fald. Den
demografiske udvikling peger på, at der jævnligt er
tilflytning og fødes børn på øen. Det er langt fra en
selvfølge for mange andre øsamfund. Det indikerer,
at for nogle opvejer de særlige rammer for ølivet,
som Venø kan tilbyde, den lidt mere begrænsede
tilgængelighed af hverdagsservice og jobs som
også følger af at være adskilt fra fastlandet af
færge.

“Selvom det er en kort sejltur,
får man lige skuldrene ned”
Grethe Munk-Andersen, Venø Musik
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“Det er en familietradition, man skal forbi Kroen,
en gang om året, og have Venøbøf”
Hans Peter Jensen, Sønderskov

Besøg Venø
Den særlige natur og hyggelige oplevelser
tiltrækker også turister til Venø. Der er årligt
omkring 70.000 besøgende, estimeret på
baggrund af færgeoverfartstal, men den
omsætning, de lægger lokalt på øen, er dog ikke
imponerende. Der hænges i for at overleve hos
dem på øen, som direkte eller indirekte lever af
turister.
Der er spredte muligheder for overnatning.
Der forefindes en lille håndfuld B&Bs,
en autocamperplads ved havnen, og 6-8
sommerhuse ud af cirka 60 udlejes. Der er
derudover en smule overnatning udbudt
på Airbnb. Både campingpladsen og de to
spejderborg Firbjergsande og Venøborg er
udfordret på deres belægningstal og oplever
nedgang. Lystbådehavnen har ligeledes oplevet
en bekymrende nedgang i gæstesejlere fra 472
i 2009 til 293 i 2017. Humlum Camping, som
ligger på den anden side af sundet, har 45.000
overnatninger og estimerer, at de sender cirka hver
tredje af deres gæster på endagsbesøg på Venø.
Venø indbyder til enestående naturoplevelser
men det er på egen hånd. Udover en enkel mindre
cykeludlejning på havnen er der ingen services
inden for udlejning af kajak, fiskeudstyr, sub/
surfboards, forplejning i form af madkurve eller
lignende.

8

Øen modtager estimeret 25-30 busselskaber om
året, som typisk besøger Venø Kirke, får en rundtur
på øen med guide og derefter eventuelt spiser
eller får kaffe på Venø Kro. Tidligere var Venø Kirke
eftertragtet som ”bryllupskirke” med 33 bryllupper
for 10 år siden. Nu er der blot 3-5 om året. Venø
Kro har cirka 10.000 gæster om året i form af
selskaber og a la carte-gæster. Venøsund – den
gamle Venøfærge – fungerer blandt andet som
”museumsfærge” og tilbyder events og sejlture. De
største events på Venø er Venø Rundt (løb) i juni
og Åben Ø-dage i Påsken.
Venø Fisk og Skaldyr oplever stor interesse. I
2017 havde virksomheden 2.432 besøgende. I
perioden januar til april 2018 havde man 2.051
besøgende, heraf cirka 1.600 gæster på grund af
Åben Ø-dage.
Med Venøs begrænsede størrelse og turistmæssige
udbud er det særligt relevant at se på dels,
hvordan Venø kan få mere indtjening ud af sine
70.000 årlige gæster, dels hvordan der kan
tiltrækkes flere og nye gæster, som kan bidrage
positivt til indtjeningen hos erhverv, gallerier
og attraktioner både som endagsbesøgene eller
gæster på kortere ferie på Venø eller i nærområdet.
Også her er transportafstand og tilgængelighed
en væsentlig faktor. Typiske en-dagsbesøg er til

destinationer indenfor en halv til en hel time,
dvs. at man bruger op til 1-2 timer af fridagen
til transport frem og tilbage. En kortlægning
af køretidsafstande indikerer, at det primære
turistmæssige opland for en-dagsbesøg på
Venø breder sig fra Herning-Holstebro regionen
i syd, til Skive-Viborg i øst, Thisted i nord og
Vesterhavet, fra Ringkøbing Fjord til Agger Tange,
i vest. Det er en større regionen med et vist
befolkningsgrundlag i særligt de tre-fire største
byer (Herning, Holstebro, Viborg, Skive), men også
med en række større ferie- og sommerhusområder
langs Vestkysten og rundt langs Limfjordskysterne.
Selv om oplandet kan virke stort, bør man nok slå
koldt vand i blodet i forhold til et stort, uforløst
turistpotentiale på Venø. Dels er det en tyndt
befolket region med langt mellem byerne, og
samlet set er mængden af fastboende indenfor
½-1 time overskuelig. Dels er der mange
konkurrerende tilbud at vælge mellem, hvis man
leder efter fritidsdestinationer i Nordvestjylland.
Overnattende sommerhusgæster i regionen
sammen med gæster på nærliggende
campingpladser er måske den mest interessante
målgruppe for turismen på Venø, men her skal øen
være særlig skarp på, hvad den kan tilbyde, som
ikke allerede findes i og omkring det ferieområde,
gæsten allerede bor i.

Eventyr med ”skattekort”

Event - sjov oplevelse for hele familien

Opskrift på Bjørnebryg
Natur
½ Fur Porter + ½ Champange Gå turen
Hertil Østers
1 ঞme

Restaurant/Cafe

Voksen forkælelse
Østers og Champangeglas
Is
små indkøb
½ ঞme

Aktivitet for de lidt større
Aktivitet - helt små kan være med
Kajak / Paragluide

Kulturmiljø
Kirken

Færgen

Fiskenet
og spand m fisk i + sko
½ ঞme
bade

Regionalt turismeopland
1 ঞme

Regionale køreঞder (bil)
ঞl Kleppen Havn
Sommerhusområder

2 km

Kristian Borbjerggaard, Venø Seafood og Ole Borbjerggaard, Venøsund Fisk og Skaldyr

10 km

20 km

N
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“Når jeg kører ombord på færgen, falder min
puls med 20 %, - det er en god fornemmelse”

Anders Vandsø Pedersen, Venø Havn

Alle elsker Venø - Venø elsker alle
Hvad tænker Venøboerne selv om deres ø? En
væsentlig del af arbejdsprocessen har været
interviews og diskussion med en række lokale
Venøboere og erhvervsfolk på øen. Herudover blev
der i maj 2018 afholdt en større fælles workshop
for beboere og interesserede på Venø Efterskole,
hvor der også kom en masse frem på bordet.
Når Venøboerne selv skal beskrive deres ø, er det
særligt naturen og kystlandskabet, som går igen.
Geografien betyder, at man aldrig er langt fra
kystlinjen, og fra de fleste punkter på øen er der
udsyn ud over Limfjorden. Man har så at sige en
konstant ”fornemmelse for vand”, når man er på
Venø.
Ø-stemningen fremhæves i sig selv som noget
særligt. Pulsen kommer lidt ned, når man forlader
fastlandet med færgen, men turen er heller ikke
længere, end at man ikke føler sig isoleret på
Venø. Adskillelsen fra fastlandet giver en god
fornemmelse af en lille, afgrænset ø, hvor man
kender det meste og de fleste. Det giver stor
tryghed og føles som om, man er hjemme, allerede
når man kommer af færgen og ind på Venø.

Måske fordi Venø er et lille, afgrænset sted, er
der også et stærkt lokalt sammenhold. Mange
Venøboere fremhæver hjælpsomhed, nærvær
og omsorg for hinanden, når de skal beskrive
lokalsamfundet på øen. Man hjælper hinanden –
ikke mindst med de små ting i hverdagen, som kan
være lidt mere besværlige, når man bor på en lille
ø.
Endelig går interessen for kunst og kultur igen hos
mange. Venø Musik med en årlig koncertrække
med en blanding af blandt andet klassisk musik
og jazz, og Solnedgangskoncerter i Venø Kirke
er gode eksempler på en ret høj ”andel af
finkultur per indbygger”, for beboerne på Venø.
Museumsfærgen på Venø og litteraturlinjen
på efterskolen samt et par gallerier er andre
gode eksempler på interessen for kunst- og
kulturhistorie på øen.

fylder meget og bruger for lidt tid og penge på
øen, mens de er her. Flere får ligefrem ondt af de
turister, der ender på Venø, fordi overnatningsog spisemulighederne er så sparsomme. Der skal
dog ikke være flere besøgende for enhver pris.
Mange fremhæver kvalitet frem for kvantitet,
og vil undgå ”tivolisering” - kvalitetsbyggeri og
veludførte restaureringer frem for en masse nye
kvadratmeter. Endelig er de lokale erhverv vigtige
for mange Venøboer, men kan måske understøttes
bedre, end de bliver det i dag. Særligt efterskolen
fremhæves som meget vigtig for øen. Både fordi
den i hverdagen øger Venøs befolkning med
omtrent 50% flere, og fordi den udgør øens klart
største arbejdsplads.

Venø har også muligheder for forbedring. Særligt
peger mange Venøboere på aldersgennemsnittet
og kunne godt tænke sig flere børn og mere
liv på øen. Generelt er man også åben for flere
besøgende og turister end i dag, hvor de ikke

Billeder fra Interview, workshop samt Natur og geologi rundvisning
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Naturen er tilgængelig
Kystlagune
Som at træde ind i et guldaldermaleri
Fuglerervat
Venø er uspoleret
Færsel og sejlads forbudt fra 1. april - 15 juli
Udsigten - landskabet åbner sig op Center for natur
Vadested - af med skoende
Stejle skærner med lyng
Blomstrende Ø
Naturen
og Kysterne
Badestranden
Smukke strandvolde Sankezoner - spændende urter
Geologien fortælles bedst til søs Fasaner
Rådyr
Geo-undervisning
Klyde
Krondyr
Venøs rygrad
Sæler Vild Strand sø
Voksende ret odde
Lysbuet knortegås
Dynamisk kyst
Dværg Terne yngle
Vinkel forlandet
Hare
Sandet jord
Den barske forblæste smukke vestkyst - den blide milde ﬂade østkyst
Læ i øst
Man mærker vejret stærkere
Ingen tekniske anlæg eller store landbrug
Naturpark Venø
Naturstyrelsen som benspænd

Luftens svar på Cold Hawaii
Porten til Limfjorden Den tyske verdensmester ﬂyver her
Danmarks bedste para- og hanggliding spot
Vandrepakker
Syd om Nøreskovvig - åben hele året
Klima turister
Gå Venø rundt

NATUREN

Venø løbeklub - løb øen rundt
Præsteskoven
21 km tur
Plantagen
Vildtreservat
Kajak - øen rundt tager 4-5 timer
Folkeskov i Struer Kommune - 9 Ha
Pilgrimsrute?
Jagt - privat eller for turister
Engang Danmarks bedste jagt for agerhønse

Ølivet

Den klare afgrænsning på Øen giver en tryghed og stærk ramme.
Roen og tryghedden
Ølivet uden isolation
Stærkt, nærværende og omsorgsfuldt samfund
Øliv - ned i tempo - Øbo er en særlig stemning
Pulsen falder 20 % - god fornemmelse
Vi hjælper hinanden
Vi er hjemme når vi rammer Venø
Vi har fyraften når vi når venter på Fægen
Skuldrene ned

TURISME

Gode betingelser for pendling

HVERDAGSLIVET
Kirken

ERHVERV

Øerne har en særlig status - elsket og udfordret
Vi vil mange ting - og kræver at der er nogen der kommer med en stor økonomi
Vi skal have koblet det hele sammen - det bliver en svær men nødvendig prioritering
De er fantastiske på færgen - man kan altid komme over
Tro og håb på en meningsfuld udvikling

Autentisk oplevelse - Kvalitet ikke kvantitet

Danmarks mindste kirke
Renovering: 2 mio fra mærskfonden + 2 mio fra provstiet
200 gæster om dagen - maj - september
Fra 33 - 3-5 bryllupper om året over en årrække
Tidligerer bryllups destination
Solnedgangsmusik i Kirken
Ib Agger alterbillede - stenbillede (Sten fra Venø)
Mælkevejen
Det stykke danmarks historie Små markstruktur
Venø er som et træde ind i et guldaldermaleri

Færgen
Turister er +60

Campingpladsen

Gentænk - Naturcamping
Kolonihaveånd - Fastliggerer
Frivillighed

Venø efterskolen

Gratis færge

Hyggeligt, folkeligt og fornøjeligt
3 minutteres færgetur

Efterskolen Kajakker
Venø Fisk og Skaldyr
Nordvestjysk fritidsﬁsker
Efterskolen som overnatnings mulighed i ferierne
Bjørnebryg: ½ Porter (Fur) +½ Champange & Østers
100 unge
Alle er velkomne - rundvisning + østers (1 time)
15 ansatte - heraf 5 fastboende
Rekord er 35 østers: Prins Henrik
Jagttegn - uden at kunne gå på jagt
Eksport potentiale - Kina
Liv til øen fra ungdommen
Mange gæster - svært at få dem til at betale
Samarbejdspotentiale mellem de to lejre og efterskolen - unge målgruppen

Frihed - ingen regler
Camping pladsen rummer et Udviklingspotentiale - om man vil
Alle er velkommen
Venø Tårnet
Venøborg Ikke egnet til feriegæster
Formidlingstårn
Oplevelsescenter
Se hele øen herfra
2 Sovesale m køjesenge i 3 etager
Alt er i spil - by byg, ejerforhold - dette er en
Lærkereden
1 dagturiser fra oplandet
Lam og Kartoﬂer
mulighed for at skabe noget nyt
De små fortællinger og steder - læbælterne plantet af Elise Konstantin-Hansen
Hvad er oplevelsen?
Aggers hus
Får og køer
Firbjergsande
Opgradering
af
ruten
ﬂet
de
små
fortællinger
ind
Havnen
Spegepølse og Plakater
Mere liv på havnen
Flyvesand
Stille
på
en
regnvejrsdag
udenfor
sæson
Smuk
gammel
hovedbygning
Skuﬀelse over havnen - Er der ikke mere?
Deltidlandbrug
Familiehuse, Shelters og Kursuscenter
Sejlende Museumsfærge
Traktørsted
Shelters
Havnehuset
Der mangler det sidste liv - hvorfor skal man køre til Venø
Pizzaria
Fritidsﬁskere
5 små huse på havnen:
Turistrute
Morgenmad og Havnevaﬀel
Lystbåde
2 til færgen - 1 efterskolen - 1 cykeludlejning - 1 opbevaring af møbler havnefunktion
Mange forpagtere - svært at få forretning i
1 Gå tur
Bosætningsdilemma
Udekøkken
Ønsket om ﬂere tilﬂyttere
Vi skal kun bygge smukke huse
2 Se Kirken
Kroen
Overnatning
Havnen
skal
rensen
0,5
mio
Fang en ﬁsk, krabbe eller en østers
10.000 gæster om året
få huse til salg, ingen til leje, ikke mulighed for at bygger nyt
3 Spise på Kroen
Firbjergsande
og
Venøborg
Sejlrenden skal holdet 0,1 mio - om året
Rabat på færgen - hvis man bruger penge på øen
Ingen bosætningsstrategi - oplandet for bosætning - målgruppe og alternativet
Venøbøf som attaktion - familietradition Små hoteller
Målgruppen:
Skattejagt m sten - Flint, granit, sandsten, kvasit, pafyr
Traﬁksikkerhed
B&B
Fokus på tyskegæster
IS - man skal kunne købe en is - og måske en øl
Unge mennesker - vandet og skrænterne
Alternativet til at ﬂytte til Venø
Man kommer jo bare lige forbi
Udlejningshus
Ældre mennesker - Kirken og fuglene
Tordenskoldesoldater 25-30 personer
1 Udkanten af Struer
Is og bålplads
Venø Galleri Campingplads
Mere liv - ﬂere fastboende og gæster
Børnefamilien - Stranden og maden
2 Landet
Bedre
til
at
reklamerer
for
hinanden
Landbrug og Jagt
3 Paracelhus i Struer
Landsbylivet tæt på stor by - Venø er et helårsamfund
Korn
Samfund i udvikling overfor det stille øliv
Afgræsning
2 grupperinger - ikke så synlig mere
Der skal være landbrug på Venø
Mange forening - smøre kræfterne for tyndt ud Mentalt benspænd for tilﬂytteer
mere fokus og prioritering i organiseringen.
ikke alle trælkker i samme retning
Man kan engagerer sig i meget - foregår så meget
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Muligheder og styrkepositioner
Når man ser samlet på Venø - analyser udefra
og input fra beboere, erhvervsfolk og ildsjæle
indefra, er der særligt ét forhold, der lyser op.
Bomulighederne på Venø er ret specielle. Den
lille ø har en særlig ø-stemning præget af natur,
kystlandskab og udsyn over vandet på den ene
side, sammen med tryghed, hjælpsomhed og
nærvær på den anden. Den hyppige, ultrakorte
færgeovergang gør afstanden til indkøb, service og
arbejdsmarked i Struer og Holstebro overskuelig.
Hvis man sætter fordelen ved ølivet højt, kan det
godt lade sig gøre at få en almindelig hverdag
med skole, indkøb og fritidsinteresser i Struer, og
arbejde i Holstebro-Herning regionen til at hænge
sammen.
Dén mulighed er i virkeligheden meget sjælden.
Ser man ud over Danmarkskortet, er der måske
kun to-tre øer i hele Danmark, hvor man til
hverdag nogenlunde ubesværet kan pendle til
og fra. De nærmeste sammenlignelige øer er
Egholm (10-15 minutter til det vestlige Aalborg,
overfartstid 5 minutter) og Fanø (15-25 minutter
ind til Esbjerg, overfartstid 12 minutter). Der findes
mange andre spændende og hyggelige øer rundt i
Danmark, men i forhold til pendlingsmuligheder er
de alle noget mere isolerede end Venø. Dels fordi
overfartstiden med færge er længere og dels fordi
der typisk, når man rammer fastlandet, fortsat er
en længere køretur frem til de nærmeste større
bysamfund. Ser man bredere på ø-begrebet, findes
der en masse halvøer og småøer, som er landfaste
med broer dæmninger rundt om i landet, også i
nærheden af Venø i det vestlige Limfjordsområde.
Som Venøboerne allerede har påpeget, er det dog
langt fra det samme. Uden færgen og et sund, der
skiller, er øen ikke på samme måde sig selv, men i
højere grad en forlængelse af fastlandet, hvor man
kan køre frit til og fra, som det passer en.
For potentielle tilflyttere, som drømmer om et
rigtigt øliv, men også har en praktisk hverdag på
fastlandet at forholde sig, så er Venø én af de få
muligheder, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre.

12

Der er flere praktiske udfordringer ved at bosætte
sig på Venø frem for at blive på fastlandet, og
Venø vil primært appellere til en afgrænset
målgruppe, som sætter kvaliteterne ved kystnatur
og det nære lokalsamfund højt. Flere peger på,
at der tidligere har været en ”B&O-effekt” på
Venø, forstået som lidt kræsne højtuddannede,
der kom til Struer gennem B&O’s boomperiode i
1960’erne, -70’erne og -80’erne, og endte med at
bosætte sig på Venø. Det er et godt billede på den
type målgruppe, der fortsat kan være tiltrukket
af bosætningskvaliteterne på Venø. Der er ikke
nødvendigvis stor forskel på yngre og ældre, og
Venø har forudsætninger for at appellere til både
børnefamilier og par. Seniorparret kan ses som
en ældre udgave af de yngre forældre, men med
mange af samme grundlæggende værdier i forhold
til livskvalitet og bosætning.

generationer af Venøboere være opmærksomme
på, hvor meget de sætter sig på sendefladen.
Kunst og kulturudbud skal helst ikke rettes for
meget mod sine egne og ligesindede, men må
også meget gerne være appellerende for både
udefrakommende og yngre generationer. Når
man har sagt kunst, bør man også sige vandsport.
Særligt for de yngre generationer tilbyder
Venø spændende muligheder for surfing, kajak
og sejlads, som særligt er blevet til en vigtig
del af efterskolens DNA. Skrænten og de helt
rigtige vindforhold ved Venøborg giver en god
naturlig base for paragliding. Det er en speciel
landskabsbåret ressource, som er unik for Venø
og ikke findes så mange andre steder. Sammen
med vandsporten kan det tale til tilflyttere, som
godt kunne tænke sig at knytte disse lidt unikke
fritidsaktiviteter tættere ind til hverdagen.

Naturen og landskabet på Venø er på mange
måder en væsentlig stedbunden ressource.
Oplevelsen af variation henover øen som
helhed er vigtig, og øens bebyggelser og små
kulturhistoriske punkter som kirken og havnen
er en del af den fortælling. Det er dog særligt
omkring det beskyttede naturområde ved Nørskov
Vig mod nord og ned mod de flade strandenge
langs odden mod syd, at de åbne, uforstyrrede
landskabsoplevelser kommer særlig markant til
udtryk. Arbejdsprocessen har synliggjort, at der er
en række initiativer og udviklingsprojekter i gang,
der på forskellig vis har til formål at videreudvikle
natur- og landskabsoplevelser på øen. Der
forekommer at være fremdrift, muligheder og
investeringspotentialer i naturen på Venø.

Venø har allerede en mindre etableret turisme,
som der kan bygges videre på. Mere turisme,
med en højere omsætning pr. besøgende, kan på
samme tid bidrage til liv og aktivitet på øen og
understøtte lokale erhverv. Venø har, som øen ser
ud i dag, næppe forudsætningerne for at blive en
større turistdestination. Det er der i øvrigt heller
ikke mange, der giver udtryk for, at man har lyst
til at være. En lidt stærkere lokal turisme kan dog
både øge omsætning og arbejdspladsskabelse i
de primære turisterhverv indenfor overnatning
og spisesteder, og samtidig virke understøttende
i forhold til andre, naturbunde erhverv indenfor
eksempelvis lokale fødevarer. På den måde kan
en øget, mere kvalitetsorienteret turisme være
med til at understøtte hverdagslivet på øen, med
flere lokale arbejdspladser og bedre indkøbs- og
spisemuligheder.

Den ret høje andel af kulturtilbud på Venø
er også en spændende styrkeposition. Dette
fokus på kunst og kultur virker til at hænge
fint sammen med typen af beboere. Af samme
grund vil det være en styrke, at der fortsat er
fokus på kulturlivet, hvis øen skal fortsætte med
at virke attraktiv for en målgruppe af kræsne
højtuddannede. Her skal de nuværende lidt ældre

Endelig har Venø en særlig plads i Struer
Kommune. Det er ikke kun den eneste “rigtige” ø
i kommunen men også en særlig charmerende én
af slagsen. Venøs velbefindende har betydning for
hele Struer Kommunes selvforståelse. Det giver et
godt udgangspunkt for en dialog med kommunen

om, hvordan man blandt andet kan sikre en fortsat
understøttelse, renovering og nyudvikling af øens
forsyning og infrastruktur, som et nødvendigt
grundlag for andre nyinvesteringer på Venø.

“Naturen er tilgængelig - Vi passer
på den og det gør turisterne også”
Inge Dehnfeld Mortensen, VenøBoen

Den stille natur
Den aktive natur

NATUREN

TURISME
HVERDAGSLIVET

ERHVERV

Venø by med de to ikoniske stråtækte huse - hvor huset tv. for vejen (se foregående side) har tilhørt kunstneren Knud Agger.
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Strandbeskyttelseslinien

Benspænd
Venøs udformning som en smal aflang
ø betyder, at en stor del af øen ligger
indenfor kystnære beskyttede arealer,
heriblandt strandbeskyttelselinjen. Det sætter
begrænsninger for mulighederne for nyt
byggeri og anlæg. Øen skal værne om sin
eksisterende bygningskultur, ikke kun af hensyn
til historie og landskab men også i forhold til
de evt. fremtidige byggemuligheder, som den
åbner for.
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De mange beskyttelsesforhold peger i sig
selv på Venø havn som oplagt indsatsområde,
da havnene er fritaget for de almindelige
strandbeskyttelsesbestemmelser. Her er mere
plads at røre sig på.

for nyanlæg, både gennem en fornyelse og
omstrukturering som campingfunktion men måske
også ved at tænke andre funktioner som for
eksmepel ferie eller prøveboliger tæt på vandet ind
i mulighederne her.

Det peger også på området omkring
campingpladsen, ved den østlige havn, som et godt
mulighedsområde. Da her allerede er bebygget,
bør det give vide rammer for nye muligheder

Det kan godt lade sig gøre at bygge nyt på
Venø. Med udgangspunkt i en bred screening
af beskyttelsesinteresserne rundt på øen, gør
man det dog nok lettest ved at starte med at se

mulighederne for de centrale områder lidt inde
på land, i og omkring Venø By.
Et kreativt blik på nye muligheder for nogle af
de fritliggende landbrugsejendomme kan også
give mulighed for at bruge den eksisterende
bygningsmasse til for eksempel nye
flerfamilieskomplekser, som nye ferie-, prøveeller faste beboelser.

Udsigten over Nørskov Vig fra Venøhus
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Geopark Nørskov Vig

Strategi for fortsat udvikling
Gennem arbejdsprocessen har vi fået et solidt
indblik i mulighederne og de fælles drømme
for fremtidens Venø. Ligesom hidtil vil en
ø i fortsat udvikling kræve en konstant og
vedholdende arbejdsindsats fra øens borgere
og ildsjæle. Formålet med et strategisk blik på
øens udviklingspotentialer er at sikre at disse
kræfter bliver brugt, hvor de vil have størst nytte.
Venøboerne kan ikke læne sig tilbage og forvente,
at andre kommer og hjælper med en pose penge.
Men med en koncentreret, strategisk indsats på de
felter, hvor der er størst potentiale for effekt, kan
man få en lettere vej frem mod gennemførelse - og
til ressourcer og bidrag udefra.
Strategien handler både om temaer, geografi og
opnåelighed. Det særlige bomiljø på Venø er et
gennemgående tema. Det er vigtigt for stort set
alle Venøboerne at stå sammen og værne om
bosætningen på øen, og det er et tema, som
også er gået igen i de hidtidige arbejder med
udviklingsprojekter. Samtidig er muligheden
for et hverdagsliv på Venø et meget markant,
stedsbundet potentiale som lyser op, når man
sammenligner med andre ø-samfund, landområder
og regioner. Det er vigtigt at prioritere ressourcer
og investeringer mod de projekter, som giver
mest mulig understøttelse af bomiljøet på Venø.
Og det vil være passende at råbe meget højt og
tydeligt ud mod omverdenen, at her findes nogle
helt særlige bokvaliteter, som det er værd at se
nærmere på.
Langt de fleste af øens boliger ligger centralt på
øen. I det daglige er det rundt i det nære miljø i
og omkring Venø By, at flest Venøboere færdes
og vil have nytte af projekter, der bidrager med
rekreativt, socialt og oplevelsesrigt indhold. Det
foreslås derfor, at der særligt sættes fokus på nye
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tiltag i den centrale del af øen, der kan komme
hverdagslivet til gode. En mere markant ”kysttil-kyst” forbindelse mellem de to havne i vest
og øst kan fungere som ramme for et fortættet,
oplevelsesrigt forløb med både vand-, land- og
kulturaktiviteter henover den centrale del af øen.
Særligt Venø Havn går igen som et indsatsområde,
stort set alle Venøboere kan blive enige om
at sætte ind på. Geografisk er det samtidig et
meget centralt punkt på øen, der kan fungere
som en naturlig endedestination for kyst-til-kyst
forbindelsen. Der skal dog helst foregå mere,
flere aktiviteter og mere liv, på havnen, hvis
det i højere grad end i dag skal fungere som et
fælles, socialt samlingspunkt for øen. Med en så
lille lokal befolkning som Venøs, er det vigtigt at
arbejde med havnen som en destination, der får
målgrupper hele vejen rundt med - børn, forældre,
unge og ældre – hvis havnen skal opleves som
et livligt og socialt sted. Det taler for, at man
udover de faste beboere, også er opmærksom
på at skabe aktiviteter, der taler til de unge på
efterskolen og turisterne. Det bør også overvejes,
om forbindelsen mellem efterskole, by og havn er
stærk nok, eller om man kan understøtte en mere
direkte, naturlig forbindelse mellem Venø Havn og
skolen. Herudover kan man tænke sig en mængde
større og mindre projekter og tiltag på den
centrale del af øen, som på forskellig vis bidrager
til at binde byen, fra vest til øst, tættere sammen
og gøre den centrale del af øen til et oplevelsesrigt
mødested i hverdagen.
Et fokus på den centrale del af Venø betyder ikke,
at resten af øen ikke er vigtigt. Landområderne
mod både nord og syd står som store, åbne natur
og marklandskaber, der giver fornemmelse af
udsyn, plads og ro og er en vigtig del af oplevelsen

Havnebåndet

Naturpark Venø

“Havnen mangler liv og den trænger
til en opgradering”
Ulf Ipsen, Venø Havn

af Venø. Samtidig er det også herude, man finder
en betragtelig del af øens lokale erhverv og
arbejdspladser. Det kan kun anbefales, at man
sideløbende med at udvikle Venø Havn og kyst-tilkyst området også arbejder videre med de naturog udviklingsprojekter, som allerede er i spil her.
Mod nord kan planerne for fornyelse af Venøborg
og/eller projektideen til et Venøtårn fungere som
en port til naturområdet omkring Nørskov Vig, der

binder ruten mellem by og havn centralt på øen
og naturområdet i nord bedre sammen. Mod syd
kan nybyggeri ved Firbjergsande på samme måde
fungere som et forbindelsesled ned mod odden
og de flade, åbne landområder i syd. Gården
Sønderskov er et godt eksempel på bygningsarven
fra landbrug og kan fungere som omdrejningspunkt
for et lokalt besøgspunkt i forlængelse af planerne
om etablering af en Naturpark Venø mod syd.

Peter Petersen og Tage Jepsen, Venø Efterskole
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Initiativer for nye bosættere
Venøs befolkningstal falder ikke drastisk, der er
ikke mange ledige boliger, og øen har fint fat i
et attraktivt seniorsegment, som værdsætter de
særlige ø-kvaliteter. Man skal dog være forsigtig
med at hvile på laurbærrene. Særligt er det vigtigt
at have børnetallet for øje. Børn opvokset på øen
gør det meget nemmere at fastholde bosætning
over de kommende generationer. Hvis det skal
lykkedes at tiltrække flere børnefamilier, skal det
sættes øverst på dagsordenen i forhold til lokale
ressourcer og prioriteringer. I det følgende kommer
oversigter over en række konkrete anlægsprojekter,
der kan arbejdes videre med.

Det kan anbefales at stille skarpere på, hvilke
særlige målgrupper, der tiltales af bo- og
besøgsmulighederne på Venø. ”B&O-effekten” er
et godt billede på højtuddannede, kvalitetsbevidste
bosættere – B&O vokser dog ikke i samme tempo,
som den har gjort. Til gengæld kommer andre
virksomheder til. Man kan overveje en mere
målrettet markedsføring af bomiljøet på Venø,
med opslag hos større regionale virksomheder
i Holstebro-Herning området, herunder det
kommende supersygehus ved Gødstrup eller
kommunernes forvaltninger i Lemvig, Struer og
Holstebro, som alle er meget store arbejdspladser.

Immaterielle projekter indenfor for eksempel
markedsføring og pr har dog også væsentlig
betydning. I dag fylder det særlige bomiljø, som
Venø tilbyder, ikke videre synligt på hjemmesider
og i de sociale medier. Ø-naturen, sammenholdet
og de superattraktive boligmiljøer skal sælges,
og markedsføringen skal op i et højere gear.
Der mangler blandt andet ordentligt (salgs)
materiale at give gæster med i hånden, når de
forlader øen igen. Turistbranchen er et godt
sted at søge inspiration. Her er man vant til
konstant at være ude og afsøge nye potentielt
besøgende, og mange af de redskaber, der tages
i brug i turistbranchen kunne i stedet rettes mod
potentielle tilflyttere.

Landlivet er blevet ”moderne” – også for mange
byboere – som en kontrast til det anderledes travle
byliv. Et hverdagsliv på en ø vil være endnu bedre.
Det er dog også et stort spring at kaste sig ud i
en ny tilværelse med måske både nyt hjem og nyt
arbejde på samme tid. Samtidig er der med knap
200 indbyggere ikke mange boligtilbud at vælge
mellem for potentielle tilflyttere til Venø. Det
vil være en stor fordel at få flere boliger på øen,
som er lettere tilgængelige og med en så tilpas
høj frekvens af ind- og udflytning, at så mange
familier og par som muligt kan få lov at komme
forbi og prøve ølivet af. Der mangler måske en ny
boligtype i værktøjskassen. En prøvebolig, hvor
man kan bo under moderne, attraktive rammer,
der viser øen fra sin bedste side, og prøve ølivet
af over en periode, uden at forpligte sig til mere.
Det kan være med rammer som for eksempel en
tidsbegrænset lejeperiode, indflytningsklare boliger
og ingen bopælspligt, så man kan beholde sin
eksisterende bolig, mens man prøver ølivet af. For
en familie med børn kræver det også en kommune,
som tager imod med åbne arme i forhold til
småbørnsinstitutioner og skole.

Det er vigtigt at understøtte efterskolen – også
i forhold til bosætning. Opholdet på efterskolen
er en speciel mulighed for at lære øen at kende,
og det kan øge sandsynligheden for at overveje
at flytte tilbage senere i tilværelsen. Med knap
hundrede nye unge hvert år er det en ret unik
salgsplatform for en lille ø som Venø. Man kan
måske arbejde med kampagner rettet mod
tidligere elever, som kunne overveje at ”flytte
hjem”, gennem aldersvarende opholds- og reunion
arrangementer 10-15-20 år efter opholdet.
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Initiativer for mere turisme
En stærkere lokal turisme kan bidrage til, at øen
bibeholder antallet af færgeoverfarter pr. dag og
til at løfte omsætningen i Havnekiosken, Kroen,
Venøsund Fisk og Skaldyr, Lam og kartofler,
Galleriet, de lokale fødevareproducenter etc..
Øget turisme kan være selvforstærkende og skabe
incitament til, at flere på øen begynder at tilbyde
lokalt producerede fødevarer, oplevelsesture
og overnatningsmuligheder. Turismen er på den
måde gavnlig for både lokale arbejdspladser i de
turistrelaterede erhverv for hverdagslivet og den
fortsatte udvikling af Venø som helårssamfund.
Hvis Venø skal have flere og nye gæster, skal øen i
højere grad begynde at opføre sig som en turist-ø.
Der er behov for at udvikle øen som et kvalitetsbesøgsmål, hvor de lokale aktører samarbejder
om at udvikle og markedsføre Venø som en
samlet attraktion. Fra en strategisk betragtning
handler det i første omgang om at arbejde på at
udvikle oplevelsesprodukter specifikt rettet mod
endagsturister, hvor de besøgende sikres en dejlig
oplevelse og mulighed for at bruge penge rundt
om på øen.
Øens tilgængelighed skal øges. De fleste lokale
giver udtryk for, at landskab og natur er meget
let tilgængelig for offentligheden, men det er nok
noget lettere at finde frem til de gode steder, hvis
man i forvejen kender hele øen ind og ud. Der er
brug for kortoversigter, skilte, stier og information
om, hvor man kan færdes, hvad man bør se,
hvordan man kommer rundt, parkeringsforhold for
bilen osv.. Gæsten skal ledes trygt og informativt
rundt, og det kræver fortsat noget arbejde at nå
dertil.
Flere besøgsdestinationer øger øens samlede
attraktionsværdi for besøgende. Hvilke fem ting
skal man som turist som minimum have oplevet,
når man har været på Venø? En udvikling af Venø

Havn og projektideen til Venø tårnet er begge
gode eksempler på stærke lokale besøgspunkter,
der kan appellere til endagsturister som ”must
see” attraktioner. Havnen skal gerne renses og
sejlrenden holdes åben, så sejlere fortsat kan
komme på besøg ad vandvejen. Et udsigtstårn ud
mod naturområderne mod nord kan appellere til
endagsturisme hele året rundt. Med en samtidig
udvikling af to markante naturområder omkring
Geoparken mod nord og Naturpark Venø mod
syd nærmer man sig en fuld plade. En udvikling af
Venøborg, hvor man særligt vender blikket mod
hang- og paraglidere er et spændende alternativ
mod en nichemålgruppe, hvor der samtidigt er
mulighed for at indtænke friluftsaktiviteter, som
kan glæde beboere og efterskolens elever.
Der er behov for at arbejde med udvikling
af overnatningskapacitet. Der er få
overnatningsmuligheder i form af B&Bs,
udlejede sommerhuse og værelser på Airbnb.
De to spejderborges overnatningstilbud egner
sig kun til spejdere og få familiefester, og
campingpladsens fremstår p.t. med et ringe tilbud.
Firbjergsande har en ikonisk smuk hovedbygning
og en lang, fin historie som sommerlejr. Det
nuværende forslag til udbygning synes dog
forretningsmæssigt urealistisk sammenholdt med
det grundprodukt, Venø tilbyder turisterne. Et
alternativt udviklingsprojekt omkring Firbjergsande
kunne være at arbejde på mindre projekter, for
eksempel omkring etablering af bålhus, samt
nedskalere projektet til kun at omfatte renovering
af eksisterende bygninger, hvori der indtænkes
muligheder for udlejning af værelser til B&B.

“Man burde lave et klippekort til færgen, hvor man fik
refunderet billetten, hvis man havde brugt penge på Øen”
Christian Kjær, Øster Nørskov

Lærkereden, set fra lyngskrænterne ved Venøborg
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ALLE ELSKER VENØ - VENØ ELSKER ALLE

ØLIVET I PAGT MED NATUREN OG HINANDEN

Vinkelforland

Sæler

GEOPARK NØRSKOV VIG
Luftens Cold Hawaii
Afgræsning
Lærkereden
LYNG OG SKRÆNT

Oplevelsescenter Venøborg og Venø Tårn
- Porten til Geoparken

Projektideer og nye initiativer
Et samlet blik på øen giver et geografisk
overblik over forskellige initiativer og forslag til
konkrete udviklingsprojekter. Nogle projektideer
er ikke nye, men kan måske tænkes ind i nye
sammenhænge og samarbejder. Andre projektideer
kommer også fra Venøboerne selv, men er
kommet mere tydeligt op til overfladen i løbet
af arbejdsprocessen som stærke grundideer, der
kan samle lokale kræfter. Enkelte projektideer
er nye input, hvor der med udgangspunkt i øens
styrkepositioner og Venøboernes fælles ønsker er
tænkt lidt anderledes end hidtil. Det anbefales,
at arbejdsindsats og ressourcer herfra prioriteres
mod de initiativer, som dels giver mest mulig effekt
i forhold til at understøtte hverdag og hverdagsliv
for beboerne på øen og dels udvikler videre på
de stedsbundne ressourcer, der er helt særlige for
Venø. Det er dog kun anbefalinger udefra. I sidste
ende skal Venøboerne selv blive enige om, hvilke
projekter de tror på og vil bruge kræfter på – og så
køre videre med dem for fuld damp.

Kystlagune
Fuglereservat
Lysbuet knortegås
Klyde

Krondyr
JAGT OG VILDT
Råvildt
Fasaner

VESTENVIND OG STEJLE SKRÆNTER
Mark og læhegn
Et guldaldermaleri

Venø rundt - 5 timer

EFTERSKOLEN
Venøsund færgen
Havnehuset

HAVNBÅNDET

Kroen
Præsteskoven
VENØ KIRKE - Danmarks mindste
Galleri

KYST TIL KYST Knud Aggers hus

Natur camping

BOSÆTNING

Tryghed og ro
Nærvær og omsorg

Firbjergsande - Porten til Naturpark Venø

BADESTRAND

SKRÆNT

Venøsund Fisk & skaldyr
Afgræsning

Kysten Rundt - 21 km

Vilde heste
Sønderskov - Naturcenter
Strandvolde
Dværg terne

3 minutter - et øliv uden isolation
FÆRGE n
Puls og skuldre ned
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Voksende ret odde
Vadested

NATURPARK VENØ

LÆ OG FLADT - ROLIGT VAND

1

På en lille ø er havnen et væsentligt samlingssted
og det er her, man forventer at opleve noget af
øens sjæl og dagligliv.
En øhavn har potentiale til at samle hele øens
identitet i et nært og intimt miljø – den favner øens
natur, indbyggere, traditioner og særpræg som et
kondensat af alt det der gør en lille dansk ø til sin
helt egen. Ligesom større byer har et centrum,
således er havnen den lille øs centrum, et offentligt
og aktivt sted som hele øens befolkning har en
aktie i.
En levende og autentisk havn er første skridt til at
skabe et stærkt grundlag for bosætning, turisme,
sunde virksomheder og lokal stolthed.

		

Havnebåndet

En forbindelse på tværs, fra havnen i vest til havnen i øst,
som med skiltning, information og fortællinger om Venø
binder aktiviteterne i og omkring byen sammen i en række
tætliggende møde- og kulturpunkter.
Fyrtårnsprojektet for havnebåndet:
Venø Havn
En helhedsplan for havneområdet som
et centralt møde- og aktivitetsrum for
hele øens befolkning.
Kulturpromenade: Venø Kirke, galleriet, Museumsfærgen
Mere intensiv fysisk forbindelse med særligt fokus på de
lokale kulturelle fyrtårne, der er koncentreret i den centrale
og vestlige del af Venø By. Sammenhængende designprofil for
byinventar, informations om arrangementer og fortællinger
om den lokale kultur og kulturhistorie.
Venø Rundt - en sammen kobling af de tre greb.
En plan for mere tydelig skiltning og vejledning af turister på
egen hånd på øen, evt. rast- og infoposter for cyklister og
vandrere, etablering af bedre parkeringsfaciliteter for biler, i
samråd med Struer Kommune.
Det vil være hensigtsmæssigt at tænke havnen som en port til
ruten og forbinder den til resten af Øen og på sigt Natur- og
Geoparken.

Naturpark Venø

Geopark Nørskov Vig

Naturområde på den flade odde mod syd, hvor genskabelse af
våde enge og søer danner grundlag for sjældent fugleliv, vilde
heste og rekreative muligheder.

Udvikling af naturområderne omkring Nørskov Vig som et
lokalt besøgsmål i del af den større Geopark Vestjylland,
der fokuserer på de særlige natur- og kulturskabte værdier i
Struer-Holstebro-Lemvig regionen.

Fyrtårnsprojekter for Naturpark Venø:
Firbjergsande
Renovering af hovedbygning og
nybyggeri med flere, nye tidssvarende
overnatningsmuligheder og faciliteter som
Venøs fortsat største overnatningssted.
Sønderskov
Omdannelse af velbevaret ældre landbrugsanlæg
til nye et formål centralt i den nye naturpark,
som for eksempel naturformidlingscenter eller
kunstnerrefugium.

Fyrtårnsprojekter for Geopark Nørskov Vig:
Venøborg
Renovering af lejrskolen med tidssvarende
faciliteter og overnatningsmuligheder, fokus
på den omgivende natur med forbindelser til
Geoparken samt attraktive rammer for hang- og
paraglidere.
Venø Tårnet
Udsigts- og oplevelsestårn, på grænsen ind
til den nye geopark, med udsyn over øen og
Limfjorden.
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Havnebåndet

Kroen

Kyst-til-kyst

Sankeparken

Præsteskoven
Lysning
Præsteruten

Ungdomsmolen

Prøveboliger
Børnehavnen

Naturcamping

Galleri

Solnedgangspladsen

Afstikkeren
Aggerhus

Fælleshus

Prøveboliger

Østhavnen

Badebroen

Prøveboliger

Kulturpromenaden

Potentialer, som forstærkes
Eksisterende elementer
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1

Havnen

2

Kulturpromenaden

3

Campingpladsen

Et nyt samlingsted på havnen som fyrtårnsprojekt?
Solnedgangspladsen
Etablering af en opholdsplads som et naturligt mødested i
hverdagen for Venøboerne. Et egentligt havne-/byrum, med
tilstødende faciliteter som overdækning/pavillon, toiletter
og mulighed for forfriskninger. I praksis et projekt, som skal
drives af Venøboerne og understøttes af Struer Kommune og/
eller en større fondsinvestering udefra.
Børnehavnen
En legepark, med udgangspunkt i anderledes legeoplevelse
for børn, der både giver en sjov og lærerig indsigt i vand og
kystnatur og samtidig er noget meget særegent for Venø.
Et projekt, som skal drives af Venøboerne og afhængigt af
ambitionerne også kan kræve større investeringer udefra.

Ungdomsmolen
En videreudvikling af efterskolens aktiviteter mod et bredere
klubanlæg der kan facilitere og understøtte vandsport for
unge og ungdommelige sjæle. Ungdomsmolens faciliteter kan
udvikles til at fungere som et fælles, socialt rum for unge,
hvor man for en stund kan få lidt ro fra mindre børn og meget
voksne.

Kulturpromenade: Venø Kirke, galleriet, Museumsfærgen
Mere intensiv fysisk forbindelse med særligt fokus på de
lokale kulturelle fyrtårne, der er koncentreret i den centrale
og vestlige del af Venø By. Sammenhængende designprofil for
byinventar, information om arrangementer og fortællinger om
den lokale kultur og kulturhistorie.

Naturcamping
Campingpladsen fantastisk placering rummer et enormt
potentiale. De eksisterende bygninger ligger i dag
ubenyttede hen og kan med fordel gentænkes sammen
med en renovering og fornyelse af campingpladsen, for
eksempel med fokus på at bruge og indbygge kysten og den
omgivende natur som afsæt for at tiltrække kvalitetsbevidste
naturturister.

Prøveboliger
Renovering eller nyopførelse af attraktive familieboliger,
baseret på nye koncepter for midlertidige prøvehjem. For
eksempel en tidsbegrænset lejeperiode på et kvartal eller
én sæson uden bopælspligt. I praksis et samarbejde mellem
Venøboerne, Struer Kommune og ejendomsinvestorer udefra.

Østhavnen
Udvikling af østhavnens muligheder for rekreation og
vandsport, som et anderledes alternativ til aktiviteterne på
Venø Havn.

Kyst-til-kyst
En fortætning af møde- og kulturpunkter på tværs af den
centrale del af øen, som en konkret fysisk stiforbindelse fra
havnen i vest til havnen i øst, suppleret med for eksempel en
mere intensiv kulturpromenade og afstikkere til efterskolen og ud
mod Venøborg i nord og Firbjergsande i syd.

Prøveboliger
Renovering eller nyopførelse af attraktive familieboliger,
baseret på nye koncepter for midlertidige prøvehjem. For
eksempel en tidsbegrænset lejeperiode på et kvartal eller
én sæson uden bopælspligt. I praksis et samarbejde mellem
Venøboerne, Struer Kommune og ejendomsinvestorer udefra.

Sankeparken
Lille lokal naturpark med eng og kyst og rige muligheder
for at finde spiselige planter og indslag fra Venøkøkkenet.
Lettilgængeligt område med informationer om de lokale
planter og deres spiselighed kan man også lære lidt nyt på
samme tid.
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“Der mangler det sidste
- hvorfor skal man komme til Venø”
Venøhavn
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Børnehavnen

Børnehavnen
Venø vil gerne have flere børn, der kan
understøtte de næste generationer på øen.
Der er ikke noget lettere at lokke børn og
forældre med end en legeplads. Sådan nogle
har Venø til gengæld ikke mange af. Tanken
med børnehavnen er at bruge nogle Venøs
karakteristika: havnen, kysten, fjorden til at skabe
en anderledes legeoplevelse for børnene, der
både giver en sjov og lærerig indsigt i vand og
kystnatur og samtidig er noget meget særegent
for Venø. Med en havn som kulisse, bliver det
hele lidt ekstra spændende, når den ellers lidt
farlige havn omformes til et sikkert rum for leg.
Man kan skrue op og ned for ambitionerne. En
lille legeplads kan formentlig fungere fint som et
jævnligt besøgssted for øens børnefamilier. Et
større anlæg, med flere og lidt vildere aktiviteter
kan udvikles som en attraktion, der også kan
tiltrække børnefamilier på længere afstand. Et
ambitiøst koncept for en børnehavn, som en
anderledes type legepark, kan potentielt fungere
som en lokal turistdestination for børnefamilier
på endagsbesøg.
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Sankeparken

Sankeparken
Venøboerne interesserer sig, ligesom mange
andre, for lokale fødevarer og naturlige, vilde
ingredienser som en del af maden. Flere
efterlyser flere og nye måder at bruge de lokale
fødevarer, urter og planter som en del af øens
køkken. Sankeparken er et forslag til at sætte
afsøgningen efter lokale urter i en ramme,
hvor det hele bliver lidt mere tilgængeligt for
almindelige dødelige. Den flade strandeng
nord for havneområdet kan både have landog vandfaste ingredienser tæt på hinanden.
Samtidig ligger området centralt på øen og kan
fungere som en besøgs- og naturpark, der også
understøtter trafik og aktivitet på havneområdet.
I det skrøbelige naturområde skal der ikke bygges
nye store anlæg. Lette promenader henover
underlaget kan dog bidrage til at gøre området
mere lettilgængeligt og med informationer om de
lokale planter og deres spiselighed kan man også
lære lidt nyt på samme tid.
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Solnedgangspladsen

Solnedgangspladsen
Venø har ikke et naturligt mødested i
hverdagen. I andre lokalsamfund er det typisk
ved købmanden, skolen eller børnehaven
man mødes, får sagt hej og hører til det sidste
nye. I Venøs tilfælde ligger disse naturlige
mødesteder alle på fastlandet. Ambitionen for
solnedgangspladsen er at bruge de attraktive,
naturlige rammer ved havnen til at etablere en
opholdsplads, et egentligt havne-/byrum for
øen, ligesom andre landsbyer har et torv med
en købmand eller en cafe. Pladsen skal være
lettilgængelig, som et naturligt ophold på den
daglige gåtur eller tæt på legepladsen. Den skal
også have let adgang til tilstødende faciliteter
som overdækning/pavillon, toiletter og mulighed
for køb af forfriskninger, hvis den for alvor skal
kunne fungere som et opholdsrum i det daglige.
Pladsen behøver ikke nødvendigvis handle
om solnedgang, man kan forestille sig en
del muligheder for udformning i og omkring
havnen. Vigtigst er det, at en etablering af et
nyt havne-/byrum gribes ambitiøst an for at
sikre både funktion og attraktionsværdi. Det vil
kræve en investering i renovering af den del af
havneområdet, den skal ligge i. Det vil også være
rettidig omhu, at der forud for en investering i et
projekt som dette gøres nogle tanker om indhold
og fremtidig udvikling for havneområdet som
helhed.
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Oprensning
af
Havnebassin
Friholdelse
af
Sejlrende

Havnehuset

Lystsejlere
Vedligehold af
havnen

Fællesspisning/
folkekøkken

Toiletter

Kajak/
kanoudlejning

Sankehave
Grejbank

Opholdsstue for
gæstesejlere

Cykeludlejning
og -værksted

Byttebørs

Badbro

Ishus

Solnedgang
koncerter
Kroen

Kajakhotel

Havnepromenaden

Legeplads

Vaskemaskiner
for gæstesejlere

Mødesstedet

Sovevogne

Østers og
champange
Bar

Mere end et mødested
Havens mange funtioner bør sammentænkes, så de bedst muligt understøtter de funktionelle behov.
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Kontorarbejdspladser
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Processen hertil - og herfra

Danmarks mindste Kirke, Venø Kirke, med Knud Aggers smukke “Stenbillede” som alterbillede
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V E N Ø - F O R T SAT I U DV I K L I N G
Forprojekt: Potentiale, prioritering og vision

URLAND

“Jeg tror og håber på en meningsfuld udvikling”
Per Mikelsen, Præst i Venø Kirke

Udsigten over Limfjoden fra Firbjergsande

