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Overfartslederen på Venø Færgefart har fået 35 henvendelser fra folk, der var interesseret i at give et bud på 
Venøsund ll. 

 Foto: Tommy Kofoed. 

Venø - Limfjordens hjerte - bankede lidt kraftigere i lørdags, da øen fejrede den nye færge. Her ses den 
gamle færge, Venøsund II, som Struer Kommune har sat til salg for højeste bud.  

Den 1. september overtager den splinternye Venø Færge jobbet med at sejle biler, busser, lastbiler og 
passagerer mellem Kleppen og Venø. 

Fra den dato går de to gamle Venø-færger, Venøsund og Venøsund II, der hører hjemme blandt landets 
ældste og mindste bilfærger, på pension. 

Svensker på besøg 
Struer Kommune har sat Venøsund II, der blev bygget i 1956, til salg for højeste bud, og der har været stor 
interesse for den gamle færge. Fredag den 20. august har Struer Kommune sat som sidste frist for at aflevere 
skriftlige bud på færgen. 

Overfartslederen tilføjer, at han netop har haft besøg af en svensker, der gerne ville se nærmere på færgen. 
Resten af august sejler Venøsund II fortsat pendulfart mellem Venø og fastlandet. 

»Jeg er da overrasket over, at der komme en helt fra Sverige for at se på færgen« tilføjer Søren Adsersen. 

Husbåd, restaurant elle butik 
Han fortæller, at hovedparten af de interesserede, der har henvendt sig for at se og høre mere om færgen, 
overvejer at indrette færgen som husbåd.  

Der har også været ideer om at indrette den gamle træfærge som restaurant og fiskebutik og en enkelt har 
overvejet at bruge færgen til tursejlads. 

»Det bliver spændende at se, om folk også går ind og byder på færgen,« siger Søren Adsersen, der forventer 
at være med til at åbne kuverterne med bud på mandag. 

I Dagbladet onsdag kan du læse, hvad borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) synes om ideen om at indrette 
færgen som restaurant - og lægge Venøsund II i Lemvig Havn. 

 


