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Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan 
gennemføres på cykel. Ruterne er venøboernes egne bud på at få de smukkeste og mest 
varierede naturoplevelser på Venø. De fleste af turene er rundture, som man i princippet 
kan påbegynde et vilkårligt sted på ruten. Turene er ikke afmærkede. 
 Venø er en af Danmarks 100 små, beboede øer. Byen, havnen, kroen, to gallerier og 
Danmarks mindste kirke ligger midt på øen. På nordspidsen ligger gården Nørskov med 
Venø kartofler & lam, og i den sydlige del af øen ligger Venøsund Fisk og Skaldyr. På  
havnen er der café og kiosk med basisvarer, og der er også et begrænset dagligvare-
sortiment i kiosken på campingpladsen i sommerperioden. Åbningstider på de forskellige 
attraktioner, spise- og indkøbssteder varierer alt efter sæson. Besøg øens hjemmeside 
for mere information: www.venoe.dk. 
 

 

Rute 1: Venø rundt — ca. 20 km  ........................................................................... Side 3 
På en vandretur Venø rundt kan man opleve en smuk  
og afvekslende natur og vide udsigter over Limfjorden til  
Salling, Mors og Thy. 
 

Rute 2: Venø midt/øst — ca. 5 km ......................................................................... Side 4 
Oplev centrum af Venø samt en beskyttende kyst med fine  
badestrande mod øst og høje forblæste klinter mod vest.  
Undervejs passeres en række af Venøs seværdigheder og  
kendetegn. 
 

Rute 3: Venø vest — ca. 7 km ................................................................................. Side 5 
En smuk gåtur fra havnen langs vestkysten mod nord – med  
flotte udsigtspunkter undervejs – og retur via hovedvejen  
midt på øen. 
 

Rute 4: Venø nord — ca. 8 km ................................................................................ Side 6 
Venø afsluttes mod nord af to odder omkring Nørskov Vig,  
adskilt af et smalt udløb til fjorden. Der er adgang forbudt i  
fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli, men resten af året kan  
man frit gå på stranden og på strandengene. 
 
Rute 5: Venø på cykel — ca. 20 km ........................................................................ Side 7 
Ruten følger primært ”asfalten rundt”, men viser også ned ad  
markveje med mulighed for flere flotte naturoplevelser. 

http://www.venoe.dk
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Følg Venø rundt via strandkanten: Fra færgelejet på sydspidsen til Bradser Odde mod 
nord, hvor de spættede sæler ofte soler sig. Pga. fuglenes yngletid er der fra 1. april til 
15. juli adgang forbudt til Nørskov Vig, den nordligste del af Venø. 
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På denne vandretur passeres Venø Kirke og Venø Efterskole. Gå langs stranden forbi 
campingpladsen og fortsæt til den offentlige strand syd herfor. Herfra drejes ind mod 
øen, turen fortsættes via Sønderskovvej mod byen et kort stykke, hvorefter man drejer 
ned mod Firbjergsande (bommen kan være lukket, men må gerne passeres). Man fort-
sætter frem til den hvide bygning og følger herefter grusvejen til venstre rundt om byg-
ningerne. Man bedes tage hensyn til, at der kan være gæster på lejren. Herefter følger 
man strandkanten tilbage til byen. Fortsæt forbi havnen og følg Tangvej retur til kirken.  
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Fra Venø Havn går turen langs vestkysten mod udsigtspunktet ved Nørskov Vig. Turen  
går retur bag om gården Nørskov. Herefter følges Nørskovvej ned til Havstokken, forbi 
Venø Kro og retur til havnen.  

Nørskov  
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Umiddelbart før gården Nørskov står et lille grønt skilt, hvorfra man følger markvejen 
bag om gården og op til udsigtspunktet. Her har man udsigt til Oddesund og Nørskov  
Vig, den hjerteformede strandsø nordligst på øen. På oddernes strandenge yngler og  
raster mange måger, terner, vade- og svømmefugle. For at sikre fuglenes fred i yngle-
tiden er området lukket fra 1. april til 15. juli. Resten af året må man frit gå på stranden 
og på de strandenge, der ikke er indtegnede. Hegn, der står på tværs af strandbredden, 
må gerne passeres. Benyt evt. sorte affaldsposer på fødder/ben, hvis det er koldt eller  
gå evt. samme vej retur i stedet for at passere indløbet. 

Nørskov  

Venø Kartofler & lam 
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Venø er en lang ø, så cykelturen starter med en flot tur langs med vandet, før man an-
kommer til Venø by. Cykelturen rundt på øen byder på flot udsigt ud over Limfjorden 
samt naturskønne områder. Husk at stige af cyklen for at tage nogle gåture undervejs,  
fx ved Venøborg. Det meste af ruten er asfalteret. Cykler kan medtages på færgen for  
et mindre beløb, og der kan også lejes cykler på øen (kontakt Venø Havnekiosk eller 
Venø Bussen).  
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Færdsel i det åbne land 
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. På private, udyrkede arealer, 
der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang og kun tage  
ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. Der er også adgang til indhegnede, 
udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis man kan komme derind gen-
nem låger, stenter og lignende, og hvis der ikke er skiltet mod adgang. 
 
Færdsel i skoven 
Skovene på Venø er privatejede, på nær skoven nord for Venø Kirke. I de privatejede  
skove må man færdes fra kl. 6.00 til solnedgang, men kun på veje og stier. Ved evt.  
ophold skal der være mindst 150 m til nærmeste bygning. Det er tilladt at cykle på veje 
og stier, men al motorkørsel er forbudt. 
 

Færdsel på stranden 
Man må færdes til fods hele døgnet rundt på næsten alle danske strande. På private 
strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil bade  
eller opholde sig på stranden. 
 
Hunde skal i snor i naturen – også på stranden 
Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. I sommerhalvåret, fra 1. april 
til 30. september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til  
og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke 
risikerer at forvolde andre skade. 
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