
 

 

                           Året Ø 2023 

Fur gir`aldrig op 

Uanset hvilken modgang vi møder, så rejser vi os, unge som ældre i fællesskab og kæmper for vores ø.  

              

                 Frivillighed/fællesskab 

Som det også er på de 26 andre småøer, så er det store fællesskab det der binder øboerne sammen, og den 

store skare af frivillige der får tingene til at ske. Med hjælp fra de fonde, som Fur er og har været beriget af 

igennem tiden, som har ydet en uvurderlig hjælp til de mange projekter.  

Fur har mange foreninger der er drevet af frivillige. Heriblandt står FFF (Furs Forenede Foreninger) for 

afholdelse af Fur Rundt og Limfjorden Rundt. Derudover går adskillige frivillige flere gange om året sammen 

om arrangementer, der alle sammen tiltrækker flere tusinde gæster til øen. Her kan bla. nævnes 

Muslingedagen, Højskoledagen, Grundlovsmødet og Jul På Fur. Fur Bryghus afholder derudover mange 

koncerter til glæde for Furboere og øens gæster. 

En gang om året afholdes en stor hjælperfest, for at takke de frivillige for deres indsats, i løbet af året og for 

at byde nye tilflyttere velkommen. Der deltager op imod 115 frivillige og tilflyttere i arrangementet. 

Fur har igennem tiden haft noget modgang, der kun har gjort os som øboer stærkere, og gjort fællesskabet 

stærkere. Fællesskabet som er en af de vigtigste ressourcer vi har på Fur, og som har været afgørende for 

øens overlevelse, og for at vi bla. i dag har vores skole og børnehus.  

Fur Friskole 

I 2013 besluttede Skive kommune, at lukke Fur skole, og allerede i august 2013 ved den stiftende 

generalforsamling fødtes Fur Friskole. I august 2014 da den kommunale Fur skole officielt lukkede, 

åbnede Fur Friskole dørene op for 28 elever. Her snart 10 år efter lever Fur friskole fortsat, med stor 

opbakning fra de lokale.  

I året 2016 fik skolen "sin egen lov", som gør det muligt at fortsætte med ned til 24 elever, fremfor de 31 der 

ellers er et minimumskrav for friskoler.  

Det var en stor sejr, for hvis skolen skulle lukke pga. lavt børnetal, så ville øen miste sit omdrejningspunkt og 

mulighed for at tiltrække unge familier til. Skolen er ofte afgørende for, at familier vælger at flytte til Fur, 

siges det, når man spørger de unge tilflyttere. De unge forældre der er kommet til igennem de senere år, og 

har slået sig ned på Fur er årsagen til, at der til sommer starter 9 børn i 0 kl. på Fur Friskole. 

Bette Jenses Hyw 

Vores vilje til at få ting til at ske beskrives også i følgende: 

Den modstand der opstod omkring, at man ikke længere måtte have monteret et gelænder ved trappen på 

Bette Jenses Hyw faldt ikke i god jord hos Furboerne. Da man oplevede at turister faldt på trappen, og kom til 

skade, da de ikke længere havde noget at støtte sig til. Sagen blev landskendt, og flere ministre har besøgt 

højen på Fur. 

Gelænder Banden opstod og trodsede i 8 år denne beslutning om, at der ikke måtte være gelænder ved 

trappen på Bette Jenses Hyw. Denne sag var en af grundene til, at der i 2022 trådte en ny lov i kraft, som 



 

 

giver mulighed for, at Skive kommune kan søge en dispensation til at sætte et gelænder op på Bette Jenses 

Hyw.  

Helhedsplan 

Skive kommune har netop vedtaget en helhedsplan for Fur, hvor de lokale øboer og andre har kunne byde 

ind med deres forslag til ændringer eller forbedringer på forskellige områder. Dette skal fastholde Fur i en 

positiv udvikling, og udnytte Furs mange potentialer. Det har bla. givet Fur mulighed for at forny øens 

forsamlingshus, samt opsætning af en paddelbane.  

Bosætning 

En af øens frivillige foreninger arbejder med bosætning og erhvervsudvikling. Et mentorkorps hjælper 

foreninger, og virksomheder med at søge støtte til etablering og udvikling. Der er gennemført flere 

bosætningskampagner. I dag udgør tilflytterne omkring 75 % af befolkningen på Fur. Øen mangler 

efterhånden lejeboliger og boliger til salg, grundet den positive udvikling af tilflyttere, som gavner øens 

vækst. 

 

Fremtiden 

FurEver er et energiprojekt der arbejder på, at søsætte bæredygtige energiprojekter baseret på grøn energi, 

samt udforske mulighederne for mere bæredygtige boformer på Fur.  

Derudover for at kunne bevare Furs unikke natur, ansøger Fur om at komme på UNESCO`s Verdensarvs liste 

med Knudeklinterne på Furs Nordside, og en fredningssag over en del af Furs Nordlige del ligger til 

godkendelse i Fredningsnævnet.  

Vinder vi? 

Er Fur så heldig at vinde prisen som Årets Ø, så skal der holdes en kæmpe fest for hele øen, unge som ældre 

store som små, vil i løbet af dagen blive underholdt og dagen sluttes af med en middag i et stort telt på 

havnen. 

På vegne af hele Fur sendes denne ansøgning 

Fur Ø- Forening 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


