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Stik et ø-pas i lommen og rejs ud og oplev den danske sommer! 

I passet finder du inspiration til ø-ture og information om transport, overnatning og oplevelser på de 
38 øer, du kan sejle til med en færge. Og du kan samle på mærker fra de øer, du besøger. 

Vi fortæller om seks af de seværdige øer i en række sommer-nyhedsbreve, og denne gang skal vi helt 
op til en vulkanø i Limfjorden. 

 
Danmarks korteste sejltur? 

Færgen til Fur sejler fra Branden nord for Skive hele døgnet, i 
dagtimerne hvert kvarter. Overfarten er endnu hurtigere end 
trækfærgen til Orø: Det tager kun ca. 3 minutter. Billetten køber du om 
bord, bortset fra i perioden 21/9-20/10, hvor overfarten er gratis.  
Turistkontoret i havnen er et besøg værd, for her kan du både få aktuel 
information og købe eksklusive souvenirs som Fursæbe og -kryddersalt.  

 
 
 

  
Moler og mikrobryg 

Fur Bryghus var et af landets første mikrobryggerier, og hvis du kan lide 
en god øl, har du garanteret smagt en Fur Lager eller Vulcano Pilsner. 
Ifølge bryggeriet giver øens grundvand øllet en særegen karakter, fordi 
vandet er filtreret gennem lag af vulkansk aske og moler, der er en 
blanding af ler og skaller fra kiselalger. Det unikke moler, som i dag er en 
vigtig del af øens økonomi, blev afsat for over 50 millioner år siden, og 
du kan sagtens være heldig at finde velbevarede fossiler af fx fisk og 
krybdyr i det lyse ler.  

 

 
 
 

  
 



 
 

Naturinteresseret? 

På trods af sine beskedne 22 km2 har Fur en utrolig varieret natur. 
Knudeklinterne på nordkysten er et imponerende syn, uanset om du vil 
på fossiljagt eller ej. Nordpå finder du også Langstedhuller, et område 
med smukke slugter, formet af isen. Husk at plukke lidt vild kamille – 
blomsten er god til både te og kryddersnaps. Lille Knudshoved, øens 
vestligste punkt, leverer et helt fantastisk kik ud over Mors og Salling, og 
udsigten fra Furs fine kirke vil heller ikke skuffe dig. Apropos udsigt: Fyn-
kunstnerne har også dekoreret 10 bænke og placeret dem på særligt 
smukke steder. Så husk at stoppe op og nyde øjeblikket. 
 

 
 
 

  
Furfiskene 

Det er bestemt ikke kun fossile fisk, du skal lede efter på Fur. Hvis du er 
lystfisker, skal du tage stangen med og gå efter en havørred. Og så 
fortæller Inge-Lise Larsen, der er formand for øens kunstforening, om en 
meget særlig oplevelse: 

"Hele sommeren finder du rundt omkring på øen tres forskellige fisk, 
dekoreret af lokale kunstnere. Nogle af dem kan fx finde på at stå langs 
en af vores cykelruter. Fiskene kommer op af vandet, når vi holder 
muslingedag den sidste lørdag i maj, og i efterårsferien samles de på 
kirkebakken, inden de svømmer væk for vinteren." 

 

 
 
 

  
Kunst og kreativitet 

Som gæst på Fur kan du ikke undgå at opdage, at mange kunstnere og 
kunsthåndværkere har valgt at bosætte sig på øen. Her er flere små 
gallerier og hyggelige butikker, hvor du kan shoppe unika som smykker, 
keramik, malerier og glaskunst. Et illustrativt eksempel er gårdbutikken, 
som både sælger pølser og lammekøller, hudplejeprodukter med moler, 
vævede jakker af uld fra gårdens mohairgeder og merinofår og meget, 
meget andet. 
 
  

  
Hvad siger ø-eksperten? 

For Dansk Ø-feries direktør Lindy Kjøller er Fur et fuldgyldigt bevis på, hvorfor man skal besøge de 
danske øer: 

"Ø-livet skaber kreativitet, kunst og de lidt skæve oplevelser. På en ø som Fur forstærker kunsten 
oplevelsen af autenticitet og får mig til at fundere over de lidt større spørgsmål i livet. Pulsen går ned, 
humøret går op – og tankerne får lov at flyve. Og når man så kan skylle det hele ned med en lokal Fur-øl, 
så bliver den danske ø-oplevelse ikke bedre." 

 
 
 



 

Køb dit ø-pas nu! 

Har du endnu ikke et ø-pas? Så kan du bestille det lige her! 
 
 
Spisning og overnatning: 

Der er alle muligheder for overnatning på Fur: kro, B&B, ferielejlighed, sommerhus, camping og sågar en 
shelterplads med udsigt over Limfjorden. 

Tre gode links til spisesteder: 

På Herrens Mark 

Restaurant Raakilde 

Fur Færgekro 

 
 
Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter er støttet af Nordea-fonden og Erhvervsstyrelsen. 
 

 
 
Fotos brugt i dette nyhedsbrev af: Niels Haugaard. 
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https://book.oepas.dk/dk/aktivitetresultat
http://www.paaherrensmark.com/da1
https://www.furcamping.dk/restaurant
https://furkro.dk/
https://danskoferie.dk/
http://inzights.catglobe.com/login.aspx?r=c75396af-7392-4db6-a9d1-f77de0cc1d6f&NoNewsLetter=1
https://www.facebook.com/danskoferie

