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Venø Seafood
På stranden ser den forbipasserende de
store indsugninger af friskt Limfjords
vand til anlæggene på land.
100 meter fra stranden findes bassiner,
der rummer opdræt af østers, rødspæt
ter, skrubber og pighvar. I det store pro
duktionsanlæg i området, bygget i 2020,
opdyrkes larver, renses og pakkes østers,
hummer og hjertemuslinger.
Østers plukkes i den vestlige del af
Limfjorden (Nissum Bredning og Lemvig
området).
Losning af både de flade Limfjords- og de
hvælvede Stillehavsøsters kan i sæsonen
opleves på Venø Havn. Venø Seafood er
en virksomhed i vækst og har guidede
ture for mere end 6000 gæster om året.
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Venø Færgeleje
Seneste udbygning af færgelejet fandt
sted i forbindelse med indsættelsen
af Venø Færgen i 2010. Det oprindelige
færgeleje mod syd er fortsat leje for
museumsfærgen, Venøsund, når den
indimellem tjener som reservefærge for
rutefarten, eller når den er på en af sine
turistfarter til den vestlige Limfjords
mindre havne.
Nord for lejet er et mindre, men fredet
område, hvor strandskader og viber
indimellem aflægger besøg. Passér om
rådet med venlig hensyntagen til dem.
Ved færgehuset på Venø findes el-cykler
og almindelige cykler til leje samt
stempel til Ø-pas.

L ÆS MERE OM DESTINATION LIMFJORDEN
www.ferievedlimfjorden.dk

6

Torsodde

Fotos: Jan Bendix, Bo Immersen, Mette Johnsen og Colin Seymour. Tekst: Jan Bendix suppleret af Bo Immersen.

5 km nord for Struer og 256 meter fra
fastlandet ligger Venø - Limfjordens hjerte.
Navnet henviser til den geologiske udformning af den nordligste del af Venø,
som i fugleperspektiv ligner et hjerte.
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Efter kun 2½ minuts sejltid med
Venø Færgen åbner en mangfoldighed af natur- og kulturelle oplevelser
og et kig ind i et ø-samfund på en af
Danmarks 27 småøer.

Venø er et resultat af istidens bræer
og stenalderhavets brændinger. Det
er også grunden til, at Venø er en del
af Unesco Geopark Vestjylland.
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Stenkast

Tag dig god tid og benyt dig af
muligheden for at nærstudere blide
dalstrøg mod øst- og vestvendte
høje klinter samt øboernes liv
på den lille ø.

Lilleodde
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Forstov Bakke

5 km nord for Struer og 256 meter fra
fastlandet ligger Venø - Limfjordens
hjerte. Navnet henviser til den geo
logiske udformning af den nordligste
del af Venø, som i fugleperspektiv
ligner et hjerte.

Bradser Odde

Venø vandrerute
veje

Venø Odde

Kort: Bolvig Kortgrafik 2022
Inderholder data fra Geodatastyrelsen, Geodanmark, feb 2022
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Venøs sydspids

Fakta om ruten
Vandreturen rundt langs kysten er 20 km. Vær opmærksom på, at rutens nordligste
forløb omkring Klovvig er lukket i fuglenes yngletid fra den 1. april til 15. juli. I denne
periode er området fredet for at beskytte ynglende fugle. Det er også på denne
strækning, at du skal være parat til at smide vandreskoene og vade gennem Klovvigs
udmunding. I fuglenes yngletid kan du benytte ruten syd om Klovvig forbi Nørskov.

Alt efter dit tempo skal du afsætte
mellem 5 og 8 timer til hele turen.
Det er muligt at vandre dele af ruten:
•D
 en nordlige sløjfe nord om Klovvig
(tilgængelig fra den 16. juli - 30. marts) er 11 km.

Oprindelig var sydspidsen overfartss ted
for en rofærge med færgemand, der
roede beboere og kreaturer til fastlandet
og vandreposten fra Struer den anden
vej. Et signalskilt på fastlandet blev
benyttet til at tilkalde færgemanden.

Den nuværende Venø Færgen blev idrift
sat i 2010, og færgedriften varet ages af
Struer Kommune.

De tre færgehuse, som nu er privat
boliger, husede øens færgefolk indtil
øens landmænd besluttede at etablere
en ny færgeforbindelsen, der blev indviet
i 1958.

• Den nordlige sløjfe syd om Klovvig er 9 km.
• Den sydlige sløjfe er 11 km.
Kysten varierer i karakter, og det gør underlaget derfor også. Fra sandstrand til stenede
og sumpede områder og i Klovvig gennemskåret af et smalt vandløb. Strandens bredde
og vandstanden varierer særligt efter vindforholdene. Efter en periode med vestenvind
fyldes Limfjorden med vand fra Vesterhavet, og strandene bliver smalle.

A
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Startsteder

B

Venø Havn

Venø Færgeleje

Vi anbefaler at begynde turen fra
Venø Havn midt på Venø. Herfra kan
du gå ruten som et ottetal med en
nordlig og en sydlig sløjfe.
Det giver mulighed for at dele
ruten op i to etaper.

Du kan også vælge at parkere bilen ved
færgen på fastlandet og gå hele turen
eller nøjes med den sydlige sløjfe.
Endelig kan du også leje en cykel ved
færgen og cykle op til Venø Havn,
hvorfra du kan vælge en af sløjferne.

Nærmeste adresse er:
Havstokken 3b, 7600 Struer.

Adressen er:
Kleppen 1, 7600 Struer.
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Lavbundsjord på
Møgelsig-området
Venø fik i 2021 udtaget et større område
til lavbundsjord efter aftale mellem
lodsejere og Struer Kommune. Området
udgør et lille bidrag til den nationale
nedbringelse af CO2-udledningen. Den
nyskabte sø er Struer Kommunes største
sø. Den samler i for- og efterår en stor del
af de trækkende fugle (vildgæs, ænder,
skestorke osv.), der passerer Venø.
5
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Gården Sønderskov
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Bradser Odde

Sønderskov var i det 18.- og 19. århund
rede en af Venøs seks større gårde. Her
var både mejeri og teglværk og anlægs
plads for mindre fartøjer.

Hjemsted for interesserede sæler, der
året rundt benytter odden som ”ligge
plads”. I tiden den 16. juli til 31. marts
kan turen rundt om øen føre vandrere
gennem det fredede fuglereservat.

I begyndelsen af det 19. århundrede
var gården ejet af en af periodens
kulturradikale personligheder, Markus
Bjerre. Bjerre var en flittig debattør i
københavnerpressen. Han gjorde stedet
til mødested for kulturradikale person
ligheder, malere og forfattere fra jyske
og københavnske kunstnermiljøer.
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Nørreriis
- Venø Klit Camping
I dag er området hjemsted for Venø Klit
Camping. Gården Nørreriis var tidligere
bolig for Birtheline Sørensen, som om
skabte øens hedearealer til plantage.
En mindesten for hedeopdyrkningen på
Venø er opstillet på asfaltvejen overfor
Venø Efterskole.
Nørreriis var også sommerbolig for Elise
Konstantin-Hansen, der var en af slut
1800-tallets store kunstnere, og som
fandt mange af sine naturmotiver på
Venø. Elise Konstantin-Hansen var søster
til den daværende præst. Se Præste
tavlen i Venø Kirke.

For at nå ud til odden, er det nødvendigt
at vade gennem Klovvigs udløb.
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Klovvig
Klovvigs form har lagt navn til Venøs
kendetegn: Limfjordens hjerte. Hjertet
er et resultat af istidens bræer og sten
alderhavets brændinger.
Nørskov Vig-området er et såkaldt
kystforland, hvor forskellige odder er
vokset sammen og har dannet en række
strandsøer.
Engarealet omkring Klovvig har givet
plads til både stenalderbefolkning og
vikinger. Stenalderfolket har efterladt
rester af flintredskaber, som også i

dag dukker op under pløjning af Venøs
marker. Området er naturreservat med
adgang fra den 16. juli til 31. marts.
Reservatet byder på et rigt fugleliv og
massevis af sæler. Ornitologer kan glæde
sig over, at området fortsat har både
trækkende og ynglende fugle af de mere
sjældne arter.
Eksempler er lysbugede knortegæs,
alke, Canadagæs, edderfugle, klyder og
dværgterner.
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Venø Efterskole
Kajakkerne på kysten signalerer også
”vendepunkt” for efterskoleelevernes
daglige morgentur kl. 7. Efterskolen blev
etableret af venøboerne i 1997. Skolen
drives som en traditionel efterskole.
Den optager årligt 96 elever på fire linjer:
Forfatter, Fritidsliv, Surf og sejlads og
Kunst. Skolens elever kommer fra hele
Danmark.
Skolen og venøboerne har fra skolens
begyndelse haft et tæt samarbejde.
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Det strækker sig fra fælles frilufts- og
andre kulturelle arrangementer til
brugen af skolens lokaler til familie
sammenkomster. Idrætshallen blev taget
i brug af både elever og venøboere i
2019. Den rummer boldbaner og fitness
faciliteter for elever og øboere.
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Nørskov

11
Venø Kro

Nørskov hører til blandt 1900-tallets seks
større gårde. I dag drives gården som et
af Venøs tre aktive landbrug med kartof
felavl og lam. Får og lam afgræsser enge
og skrænter rundt på øen. Nørskov
lå oprindeligt på engen nedenfor de
nuværende bygninger indtil Vesterhavets
gennembrud i 1825 ved Thyborøn, som
betød, at Limfjordens dengang stille og
lave vand blev mere uforudsigeligt.

Venø Kro er en charmende lille kro på
vestsiden af Venø i de mest fantastiske
naturskønne omgivelser tæt på Lim
fjorden. Der er udsigt til Limfjorden fra
kroens lokaler. Fra den hyggelige gård
have kan man nyde en kold forfriskning
mens solen går ned. Venø kroen ligger
kun 5 km fra Venø færgeleje og 200 m
for Venø havn.
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Lærkereden
Det røde stråtækte og bevaringsværdige
sommerhus, der ligger i strandkanten, er
kendetegnende for en tid, hvor Venø af
fastlandsfolk blev opfattet som sommer
opholdssted. Huset blev bygget af fire
familier, der alle var aktive spejdere fra
Venøborg. Venø har i dag omkring 60
sommerhuse, fortrinsvis ældre familie
sommerhuse.
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Venøborg
Oprindelig lå Venøborg i strandkanten
ligesom Lærkereden (punkt 9). Lejren har
gennem årene givet og giver fortsat ly til
KFUM og FDF, familiefester og lejre for op
til 90 personer.

Blandt favoritterne er der et hel
fantastisk skaldyrsfad med blandt andet
hummer, øster, krabbekløer og muslinger
fra Limfjorden.

I køkkenet kan du finde retter, som både
er baseret på lokale og internationale
råvarer. Venø kro er kendt for er deres
”Venøbøffer” og ”rulleål”, samt skaldyr og
kød fra kvæg, som har græsset på nord
spidsen af Venø. De sidste mange år har
Venø Kro haft et samarbejde med
Venø Seafood, derfor er der
altid friske skaldyr på menuen
og hummer i restauranten.

Venøborg ligger på et skræntområde
skabt af istidens gletsjere.
Området er på grund af de særlige vind
betingelser, som skrænterne giver, et af
de bedste i landet for hang- og para
glidning. Området benyttes i sommer
tiden som uddannelses- og træningssted
for udøverne.
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Venø Havn
daglige ture til Struer og tog sig af øens
forsyninger og bøndernes leverancer til
Struer.
I dag er havnen hjemsted for Venø Efter
skoles surf- og sejladslinje og for lyst
sejlere med begrænsede bådstørrelser.

Venø Havn ejes af venøboerne. Havnen
er oprindeligt udgangspunkt for op imod
50 fiskere, der i forrige århundrede leve
de et beskedent liv på Venø. Det var også
fra havnen, at postbåden sejlede sine to
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Den første venøfærge, Venøsund, har sin
faste liggeplads i havnen. Den benyttes
som udgangspunkt for turistsejlads. I
et af færgehusene er en udstilling, der
fortæller færgefartens historie.
Venø Havnehus rummer i sommersæson
en kiosk og café og samlingslokale for
sejlere og Venøs foreninger.
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Venø Urtehave
Lige overfor havnen er indgangen til
Venø Urtehave. Urtehaven er både en
urtehave med sjældne krydderurter og
øens grøntsagsforsyner i sæsonen. Hav
en er et besøg værd og en mulighed for
afslapning og køb af lokale produkter og
hjemmelavede marmelader, sennep m.v.
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Venø Kirke
Midt på øen ligger Danmarks mindste
kirke, Venø Kirke. Kirkens oprindelse kan
spores tilbage til begyndelsen af det 15.
århundrede. I 1750 fik Venø sin første
præst, som også var lærer for øens børn.
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Venø Galleri
250 meter op ad grusvejen ved urte
haven ligger Venø Galleri. Her bor en af
Venøs flittige kunstnere (maleri, akvarel
ler og tryk), som udover at udstille egne
værker i sommerperioden, åbner sine
udstillingslokaler for kolleger inden for
maleri, keramik og kurveflet. Hele året
tilbyder stedet overnatningsmulighed i
form af B&B.
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Venø Kirke har undergået to væsent
lige restaureringer. Den seneste blev
afsluttet i 2016. Kirke og kirkegård er
Venøs mest besøgte sted. I våbenhuset
findes en omfattende beskrivelse af
kirken og dens historie. Ved indgangen til
kirkegården findes endvidere en QR-kode
til podcast om kirken fortalt af øboere
(App: Soundmap).
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Firbjergsande
FDF-Herning har siden 1929 haft lejrbygninger på den høje vestlige skrænt. Bemærk den
oprindelige og smukke hovedbygning, som rummer fællesarealer for gæsterne.
Gennem årene har mange af Vestjyllands skoleelever haft lejrskoleophold og dermed
lært Venø at kende. Firbjergsande har overnatningsmuligheder på op til 130 personer.
I dag benyttes lejren til fællesarrangementer af meget forskellig karakter.
Fra 2021 er lejren hjemsted for Venø Festival, der én weekend om sommeren samler
børnefamilier til musik- og naturoplevelser.
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Mågedammen
Den mindre strandsø er tilholdssted for
fugleflokke. Strandsøen er en del af det
vestlige lavvandsområde, hvor vandet er
halvt brak- og halvt fjordvand afhængig
af vind og vejr.
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Venø Seafood
På stranden ser den forbipasserende de
store indsugninger af friskt Limfjords
vand til anlæggene på land.
100 meter fra stranden findes bassiner,
der rummer opdræt af østers, rødspæt
ter, skrubber og pighvar. I det store pro
duktionsanlæg i området, bygget i 2020,
opdyrkes larver, renses og pakkes østers,
hummer og hjertemuslinger.
Østers plukkes i den vestlige del af
Limfjorden (Nissum Bredning og Lemvig
området).
Losning af både de flade Limfjords- og de
hvælvede Stillehavsøsters kan i sæsonen
opleves på Venø Havn. Venø Seafood er
en virksomhed i vækst og har guidede
ture for mere end 6000 gæster om året.
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Venø Færgeleje
Seneste udbygning af færgelejet fandt
sted i forbindelse med indsættelsen
af Venø Færgen i 2010. Det oprindelige
færgeleje mod syd er fortsat leje for
museumsfærgen, Venøsund, når den
indimellem tjener som reservefærge for
rutefarten, eller når den er på en af sine
turistfarter til den vestlige Limfjords
mindre havne.
Nord for lejet er et mindre, men fredet
område, hvor strandskader og viber
indimellem aflægger besøg. Passér om
rådet med venlig hensyntagen til dem.
Ved færgehuset på Venø findes el-cykler
og almindelige cykler til leje samt
stempel til Ø-pas.
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