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Årets gang - på Venø
Af Pip Thoustrup, Venø pip@venoe.dk

”Undres, ikke vredes”
Regn, regn, regn – mere regn. Støvregn, 
finregn, tordenregn, slagregn, regn fra 
sydøst, regn fra nordvest. Regn fra alle 

retninger. Regn hele tiden. Kors hvor 
har det regnet – også her. Jeg sidder 
lidt forstemt og undres over, hvorfor vi 
så hele sommeren skulle bruge megen 

tid og gode kræfter på at flytte rundt 
på vore 3 vandingsmaskiner… Verdens 
goder er ulige fordelt, må man sande! Et 
andet citat siger: ”Undres, ikke vredes”, 
det gør vi så, men vi undres meget!

Evakuering
På grund af de enorme nedbørsmæng-
der, som vi for længst har opgivet at 
måle, måtte vi i begyndelsen af decem-
ber flytte de får, der gik på sydspidsen 
op midt på øen. Af de engarealer, som 
fårene afgræssede, stod 2/3 under vand. 
Ganske vist findes der en lille træbe-
vokset skråning i den vestre ende af 
markerne, men da jorden er moragtig, 
var der bare vådt og klistret over det 
hele. Da græsset så tilmed næsten var 
ædt op, valgte vi at flytte dem hjemad. 
Afstanden de skulle flyttes var 3,5 km, 
og som regel spadserer vi dem rundt til 
de forskellige græsarealer. Vejret var 
imidlertid elendigt med regn(!) og rusk, 
og da de af vores venner fra madklub-
ben, der normalt plejer at ”agere hund”, 
alle var på arbejde, tog vi derfor traile-
ren. Fårene var åbenbart meget indstillet 
på ”evakueringen”, for de lod sig tilmed 
let læsse, og efter 20 min. gik de ved 
byen på et højere og større areal, der i 
– teorien i alt fald – var mere tørt.

Efter nogle dage blev dette område 
imidlertid også for sumpet til fårene. 
Arealet er godt nok drænet og vandet 
pumpes ud i fjorden, men bortledningen 
kunne slet ikke holde trit med tilførslen 
af vand. Vi havde i foråret sået græs 
som efterafgrøde i 4,5 ha nær gården og 
dette areal hegnede vi skyndsomt ind 
med 1 tråd og plastpæle. Markerne er 
meget kuperede med et gran- og hyben-
læhegn, så her kan fårene klare sig til 
de skal ind engang i januar. Foreløbig er 
der rigeligt med græs, det er jo da også 
noget at glæde sig over. 
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Cykelmetoden
Da fårene skulle flyttes for sidste gang i 
2006 shanghajede jeg Mads og Johanne 
ved bussen efter skoletid. Vi valgte 
cykelmetoden: Jeg foran på cykel med 
en spand kartofler i cykelkurven, Mads 
og Johanne på cykel som bagtropper. 
Det var nemt og hurtigt. Om efteråret er 
trafikken på Nordøen stærkt begrænset; 
ved flytningerne sigter vi bare altid efter 
at undgå bustiderne! Skulle der imid-
lertid være andre trafikanter, er det jo 
næsten altid lokale, der viser hensyn og 
smiler ved synet.

På stald har vi de sidste lam; der er 
udstedt enkeltbillet til dem i begyndel-
sen af januar. På menukortet står der 
som tidligere: hel byg, sojaskrå, mine-
raler, affaldskartofler og hø/wrap ad 
libitum. 

Da vi skulle i gang med den første vin-
terfodring, fik jeg konsulenterne til at 
udarbejde en foderplan. De penge er 
givet godt ud. Vi har leveret godt lam-
mekød til vore private kunder, vi har 
haft flotte drægtige får, der har læmmet 
uden store problemer med sunde og livs-
kraftige lam. Alt dette tror jeg i høj grad 
skyldes en fornuftig fodring.

Madklub som fårehund
Tidligere omtalte madklub bør måske 
have en lidt nærmere omtale, da dens 
medlemmer altid er parate med en 
hjælpende hånd, når vi har behov. Det 
gælder, uanset om det er til flytning af 
fårene, i kartoflerne eller i høst. Gode 
venner er guld værd. Madklubben består 
af 4 familier, alle bosat på øen, i alt 
12 personer i alderen 7 til 66 år. Hver 
onsdag kl. 18:30 mødes vi til middag på 
skift hos hinanden. Værten bestemmer 
menuen, der kan være spartansk eller 
overdådig, bestå af én eller flere retter, 
og der er ingen penge imellem os, man 
laver det man har lyst til. Alle nyder at 
have fri fra gryderne én dag om ugen 

og blot sætte sig til et veldækket bord. 
Det er en meget social foranstaltning, 
og vi har netop haft 10 års jubilæum! 
Jeg har alvorligt overvejet investeringen 
i en fårehund, men det er vist ikke helt 
så hyggeligt som assistancen fra mad-
klubben! Et af medlemmerne var dog 
en søndag morgen indstillet på at yde 
et betydeligt bidrag til anskaffelsen af 
en 4-benet hjælper; han var da blevet 
udkommanderet efter en meget fugtig 
og fornøjelig aften!!

Kartoffelafdelingen
I kartoffelafdelingen er det som sædvan-
ligt for denne periode en lidt stille tid. 
Normalt forsøger vi at holde fri mellem 
jul og nytår. Vi havde sorteret en masse 
kartofler op før jul, men der gik svind i 
færdiglageret, så Mads og jeg måtte tage 
en formiddag i kartoffelhuset, jeg ved 
sortereren – han ved pakkeriet. Ingen 
skal mangle Venø kartofler så længe 
lager haves!

I 2003 byggede vi nyt kartoffelhus med 

kølelager. Indtil da havde vi arbejdet 
i den 3 etagers bygning, som min far 
i 1954 byggede ind i en skrænt. Han 
udnyttede terrænet og etablerede et 
kartoffelhus, hvor der kunne køres ind i 
alle 3 niveauer. De 2 nederste etager var 
kartoffelkældre. Pladsen og arbejdsfor-
holdene var med tiden blevet for trange 
og utidssvarende, så nyt måtte der til. 
Da vi ligger midt i en enestående natur 
med jord ned til Limfjorden og udsigt 
til bl.a. Salling og Mors, var vi meget 
opmærksomme på, at det nye hus skulle 
passe ind i omgivelserne og til gårdens 
øvrige bygninger, der er af røde sten 
og med sorte porte. Slutteligt valgte vi 
en totalisoleret bygning på 760 m2, der 
blev beklædt med sort træ. Vi glædede 
os selv meget over det færdige resultat 
og fik tilmed meget udenøs anerken-
delse, da vi blev blandt de 6 nominerede 
til landbrugets Agro-arkitekturpris. Vi 
nyder selv huset meget både udefra og 
indeni. Gode arbejdsforhold er nødven-
dige i dag, når bemandingen er sparsom, 
og man gerne vil fastholde dygtige med-
arbejdere. Vi har én af slagsen.




