
 
 
 

 
VENØ, NATUR OG FRITID, 2020 

– udviklingsperspektiver 
 

 

 

 

 

VenøBoen, august 2016 



VENØ, NATUR OG FRITID, 2020  

– udviklingsperspektiver 

 
Orienteringsmateriale i forbindelse med interessentmøde om 
udvikling af Venøs lejrområder, september 2016.  

 
 

Baggrund 

 
VenøBoen, beboerforeningen på Venø, har igennem en år-
række aktivt arbejdet for at øge interessen for Venø med 
henblik på bosætning, erhvervs- og turismeudvikling.  
 
Blandt Venøs aktiver er de to lejre: Venøborg og Firbjergsan-
de, som siden første halvdel af forrige århundrede har skabt 
rammer for spejderliv og lejroplevelser for blandt andre vest-
jyske børn og unge.  
 
I 2009/10 har VenøBoen gennemført et planlægningsarbej-
de, der resulterede i Venø udviklingsplan 2010-12. I planar-
bejdet og på beboermøder har repræsentanter fra de to  
lejre deltaget.  
 
Med henblik på at skabe rammer for benyttelsen og beskyt-
telsen af Venøs natur og særpræg har medarbejdere fra  
Struer Kommune ydet faglig rådgivning og medvirket i idé-
udviklingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementer i udviklingsarbejdet 

 
Venøturisme 

Med støtte fra landdistriktsmidler, LAG Småøerne og fra 
Venøs turistaktører har VenøBoen siden 2014 gennemført 
aktivitetsudvikling. Formålet er og har været at styrke lokale 
erhverv ved at skabe sammenhæng mellem turisttilbud og 
styrke markedsføringen af Venø som naturoplevelsesområ-
de.  
 

Venøtårnet 

Venø udviklingsplan 2010-12 formulerede idéen om opfø-
relse af Venøtårnet.  
 
Idéen med tårnet er at skabe et bygningsværk, der forener 
funktionerne: Udsigtstårn, Limfjords-kig, landemærke, 
fuglekig, oplevelsesværktøj samt udflugtsmål. Idéen er ud-
viklet og konkretiseret i et samarbejde mellem VenøBoen 
og arkitektfirmaet KPF Arkitekter ved Thomas Pedersen. 
Idéudviklingen er delvist finansieret af LAG midler. 
 
Sammen med Venø Kirke (Danmarks mindste) og muse-
umsfærgen Venøsund (Danmarks ældste aktive bilfærge) 
vil Venøtårnet øge antallet af besøgende til Venø. 
 
Anlægsinvesteringerne i forbindelse med Venøtårnet er 
skønnet til 8 mio. kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venøborg 

I forbindelse med udviklingsarbejdet vedrørende Venøtårnet 
har lejren Venøborg set mulighed for at fremtidssikre lejrens 
kernefunktion som traditionelt lejrtilbud med naturoplevel-
ser i området. Struer Kommune har skitseret mulighederne i 
forbindelse med naturgenopretning.  
 
Resultatet af dialogen mellem Venøborg, VenøBoen, Struer 
Kommune og nabolodsejere omfatter  for Venøborg-
området:  

 Renovering af lejrbygning og faciliteter med henblik på 
en tidssvarende indretning.  

 Gennemførelse af naturgenopretningsprojekt på Venø-
borgområdet og naboarealet.  

 Etablering af tilkørsel og parkeringsområde for Venøtår-
nets besøgende.  

 Etablering af Venøtårnet på nabogrund. 
Etablering af informationsområde for Geopark Vestjyl-
land - i Venøtårnet.  

 Trænings- og stævneområde for hang- og paraglidere.  
 

Anlægsinvesteringerne til renovering og naturgenopretning 
på Venøborgområdet er skønnet til 10 mio. kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Firbjergsande 

Lejren Firbjergsande er Venøs største overnatningssted, som 
gennem en udvidelse og ombygning giver opholdsmulighe-
der for større grupper.  
 
Firbjergsandes karakteristiske og bevaringsværdige bygning 
fra 1929 danner rammen for de hidtidige aktivitetstyper, 
større lejrskoler, familie- og foreningsarrangementer.  
 
Ud fra ønsket om en bredere og mere alsidig nyttiggørelse af 
Firbjergsandes beliggenhed er perspektivet:  

 Tilbageførsel af hovedbygningens ydre rammer til 1929 
udformningen.  

 Renovering og nyindretning af hovedbygning. 
 Fritlægning af hovedbygning ved fjernelse af anneks. 
 Nyopførelse af gruppebygninger syd for nuværende 

bygning til familie og mindre gruppers ophold.  
 Nyopførelse af shelters i tilknytning til husblokkene.  
 Renovering og ajourføring af sovebygninger. 
 Etablering af undervisnings- og mødelokaler.  

 
Firbjergsandes ejere har skitseret udvik-
ling af lejrområdet, så faciliteterne får 
en bredere og mere alsidig benyttelse til 
ophold for både større og mindre famili-
er og foreningsgrupper.  
 
Anlægsinvesteringerne på Firbjergsan-
deområdet er skønnet til ca. 35 mio. kr.  
 
 
 
 



 

VenøBoen og perspektiverne 

VenøBoen har som sit formål at være drivkraft for udviklin-
gen af Venø som et bæredygtigt helårssamfund. Med de  
perspektiver, som tegner sig for Venøborg og Firbjergsande, 
vil Venø kunne indgå i Struer Kommunes og det nordvest-
jyske områdes tilbud om ophold og naturoplevelser for  
egne borgere og områdets gæster.  
 
Virkeliggørelsen af de skitserede idéer forudsætter tæt  
og effektivt samspil mellem alle interessenter.  
 
VenøBoen tilbyder aktiv medvirken til gavn og glæde for  
lokalområdet, hvormed Venøborg og Firbjergsandes poten-
tialer nyttiggøres.  
 
VenøBoen, august 2016 
Aase Askanius, formand 





Interessenter 

VenøBoen - www.venoe.dk 
Struer Kommune - www.struer.dk 
FDF-lejren Firbjergsande - www.firbjergsande.dk 
FDF, KFUM&K-lejren Venøborg - www.venoborg.dk 
KPF Arkitekter - www.kpf.dk 
Arkitektfirmaet Bekmand www.bekmand.dk 
Geopark Vestjylland - www.geoparkvestjylland.dk 
Dansk Hang- og Paraglider Union - www.dhpu.org 
FDF centre - www.fdf.dk/kontakt/oversigt/centre 
LAG Småøerne - www.lag-smaaoerne.dk 

Notater 

 Venø udviklingsplan 2010-2012, VenøBoen 2010 
 Venøtårnet, VenøBoen & KPF Arkitekter AS, 2014 
 Naturpleje - Venøborg, Tina Pedersen, Struer Kom-

mune, marts 2015 
 Firbjergsande 2020 - det fleksible opholdssted, Jan 

Bendix, VenøBoen, foråret 2016 
 Firbjergsande FDF - kursus, lejrskole og fritids-center, 

Arkitektfirmaet Bekmand, april 2016 
 
Notaterne kan rekvireres via vb@venoe.dk 
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