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INDLEDNING
Oddesund er et særligt sted, et sted fuld af fortællinger og ak� viteter, men også et sted præget af 
forfald og hvor de mange ini� a� ver, der har været taget gennem årene, ikke har været koordine-
ret.  

Oddesund udgør et stort poten� ale både som udgangspunkt og samlingssted for frilu� sak� viteter 
og som stoppested for de mange gennemrejsende og besøgende. Med afsæt i kommunens arbejde 
med at � ltrække nye borgere og turister � l området er Oddesund et oplagt indsatsområde, hvor to 
af de centrale værdier for Struer Kommune - natur og mennesker - er udgangspunktet. Området be-
sidder sam� dig det ægte og den autencitet, som  frem� dens turister e� erspørger - de har et behov 
for at udforske og deltage ak� vt i ferieoplevelsen, som netop Oddesund vil kunne � lbyde.

Ambi� onen med projektet er derfor - i et samarbejde mellem brugere og borgere i området og 
kommunen - at lave en samlet og koordineret udviklingsplan for Oddesund, som kan ak� vere og 
gøre poten� alet � lgængeligt på en helt særlig måde.

Der har i projektets indledende fase været a� oldt en række møder med borgere og brugere af 
området, og der er nedsat tre arbejdsgrupper, som med udgangspunkt i emnerne natur, frilu� sliv 
og historie videreudvilker de tanker og idéer, som er kommet frem under processen. Kommunens 
primære rolle er at sikre en samlet og koordineret linie i projekterne, så de � lsammen kan være 
med � l at udvikle Oddesunds helt egen iden� tet.
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GRUNDLAGET
Grundlaget for Oddesunds a� rak� on består af mange forskellige lag - naturen og 
mulighederne for at dyrke forskellige former for frilu� sliv i området - men også de 
mange historiske reminiscenser af bygninger og anlæg er med � l at gøre stedet 
spændende.

Området er ved første øjekast i nogen grad præget af forfald og lidt � lfældige 
� ltag uden større sammenhæng. Mange forskellige elementer er placeret i om-
rådet - højspændingsmaster,  trafi k- og havneanlæg m.m. - og medvirker � l en 
klondyke-stemning, der ikke umiddelbart inviterer � l at udforske området. De� e 
understø� es af mangelfulde servicefaciliteter og sparsom informa� on om områ-
dets muligheder.

Det brogede billede giver dog sam� dig fornemmelsen af et interessant og meget 
sammensat sted, hvor man også kan spore en posi� v udvikling. Dykker man ned 
i områdets historie og ser nærmere på alle de mange muligheder for at dyrke 
frilu� ssak� viteter i området, begynder der at tegne sig et billede af, hvilket helt 
særligt sted Oddesund kan udvikles � l. For at ak� vere poten� alet i Oddesund-
området, er det nødvendigt, at der sker en række fysiske forbedringer i området, 
så stedets historiske betydning og de naturmæssige og landskabelige kvaliteter 
tydeliggøres.

VISIONEN
Turismen indeholder betydelige vækstpoten� aler og er i Stuer Kommune et vig� gt 
erhverv. 

Oddesund byder på mange forskellige oplevelsesmuligheder inden for et meget 
lille geografi sk område. Udny� es stedets poten� ale for natur-, kultur- og fri� ds-
oplevelser i tæt forening, vil Oddesund blive et helt særligt sted – et sted der vil 
bidrage � l indtjeningen i turismeerhvervet og give bedre mulighed for beskæ� i-
gelsesmæssig og økonomisk vækst i Struer Kommune.

Visionen med udviklingen af Oddesund er derfor, at der skabes et fyrtårn for op-
levelser i Nordvestjylland.
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STOPPESTEDET 
Den geografi ske placering betyder at Oddesund dagligt passeres af knap 
6.000 biler. Sam� dig gør toget mellem Thisted og Struer også stop ved Od-
desund.

Det skal udny� es - i første omgang ved at ”stoppe” og invitere de ”forbipas-
serende” � l at gøre ophold og udforske området.

Togforbindelsen betyder sam� dig, at området har et stort poten� ale i for-
hold � l naturformidling og undervisning af skoleklasser.

Og når lys� iskeren eller dykkeren planlægger en fi sketur � l Oddesund vil hele 
familien med – surfi ng, dykning, kajak-roning, krible-krablehavn, historiske 
walks, naturs� er, dyresafari, bunker-oplevelser og overnatningsmuligheder 
vil � ltrække en bred målgruppe. 

Oddesund vil være et naturligt udfl ugtsmål for kommunens egne borgere, 
den � lfældige forbipasserende og turister - i alle aldersgrupper.

RAMMEN FOR OPLEVELSER - NATUR, KULTUR & FRITID
For at understø� e de enkelte ak� viteter skal der etableres en række faci-
liteter i området – opgradering af rastepladserne, shelters � l overnatning, 
vandres� er, forbedret adgang � l vandet, omklædnings- og brusefaciliteter for 
brugerne, adgang ind i og ovenpå bunkers m.m. 

DESIGNKONCEPT
Som middel � l at binde områdets forskellige funk� oner og oplevelser sam-
men udvikles et designkoncept, der skal fungere som en idémæssig og arki-
tektonisk rød tråd i gennemførelsen af de mange delprojekter. Alle større og 
mindre � ltag i området formgives ud fra et fælles design, der skal understø� e 
Oddesund som et sammenhængende område med sin helt egen iden� tet.

ODDESUND - I FREMTIDEN
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Det fl o� e landskab og den mangfoldige natur ved Oddesund danner et godt ud-
gangspunkt for spændende oplevelser. Stranden byder på gourmetspise i form 
af særlige planter, de våde heder leverer moseporsen � l kryddersnapsen, mens 
lyngbuke� en plukkes på de tørrere heder. Lim� ordens rige dyreliv byder på op-
levelser som sæl- og fugle-kiggeri.

STYRKET NATURINDHOLD
Naturen i området bør styrkes ved pleje� ltag og naturgenopretning. I midten af 
1900-tallet blev våde enge og Odby Sø tømt for vand og omdannet � l agerjord. 
Disse våde områder kan evt. genskabes. Naturpleje og naturgenopretning vil have 
stor værdi for landskabsoplevelsen, områdets biodiversitet og rekrea� ve brug.

NATUROPLEVELSER 
Naturen skal gøres mere � lgængelig ved etablering af et spændende s� system, 
som både � lgodeser den dårligt gående, børnefamilier med klapvogn og den 
erfarne vandrer. Områdets unikke naturoplevelser skal formidles digitalt og på 
kort, så den besøgende kan plukke gourmeturter � l a� ensmaden, lære om livet 
i � orden, høre om ”æ skaw mand på heden”, fi nde fossiler og andre spændende 
sten, forstå landskabsdannelsen mm. 

Gammel havn gøres � l en naturhavn med pla� orm for ak� viteter for børnefami-
lier og skoleklasser. Et krible-krable sted, hvor der fanges krabber og rejer, hvor 
livet under vand undersøges med vandkikkerter og hvor besøgende kan høste 
muslinger på udhængte muslingeliner. Gamle fi skerbåde og bundgarnspæle 
kunne indgå som shelters for at understø� e fi skerleje-miljøet.

NATURFORMIDLING
Områdets mange bunkere er egnede � l naturformidling.  Udsigten kan nydes fra 
bunkernes top som også har et oplevelseskompas f.eks. landskabskompas eller 
fuglekompas eller der kan overna� es under åben himmel på bunkerens top.  I 
en bunker er der et ”dykkerrum”, hvor undervandsfi lm fra Lim� orden afspilles 
på væggene, så  Lim� ordens spændende dyreliv og planteliv kan opleves.

  NATUREN
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  NATUR-GRUPPENS OPLÆG

Krible-krable havn
Krabbefi skeri, livet under 
vandet, muslingeliner...

Børnestrand
Badebro og ophold

Rastplads på nordsiden
Borde og bænke, toilet, udsigtspost 
på bunker

Strandeng
Hegning med klaplåger, s� er, 
og steder at slå sig ned

Fiske - sø
En natursø med fi sk som 
abborrer og gedder. Frit 
fi skeri

Havnen
Gøres sikker at 
færdes på. Turis� ure 
f.eks. sælsafari

Odden
Naturområde 
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  FRILUFTSLIVET

Natur og landskab er meget nærværende i området, og derfor er Oddesund et naturligt centrum for en række 
lim� ordsak� viteter. Lys� iskere, kajakroere, sejlere, dykkere og surfere er alle fl i�  ge brugere af området. Det, 
at Oddesund har vand � l alle sider, giver varia� on i vind- og vejrforhold, så alle kan være med uanset niveau.

Fri� dsbrugerne af Oddesund e� erspørger alle øget � lgængelighed og bedre skiltning af adgangsforhold samt 
fl ere faciliteter, som toile� er, læshelter, mulighed for omklædning og overnatning mv – faciliteter som vil 
kunne � ltrække endnu fl ere frilu� sak� ve brugere � l området.

SURFING
Området � ltrækker mange surfere fra nær og � ern, da vandene kan � lbyde mange forskellige sværhedsgrader 
indenfor et begrænset område. Sam� dig ligger Oddesund på vejen � l Klitmøller, hvor mange surfere i forvejen 
tager hen, og Oddesund vil kunne kobles på som én af ”Cold Hawaii’s” des� na� oner. 

DYKNING
Området omkring Oddesundbroen er allerede i dag et meget yndet udfl ugtsmål for dykkere pga. stor vand-
dybde og spændende plante- og dyreliv omkring bropillerne. Mange dykkere fra både ind- og udland opsøger 
stedet pga. de meget varierede forhold, som også gør det meget velegnet � l træning af nye dykkere. 

KAJAKRONING
Havkajak-roning er en fri� dsak� vitet i kra� ig vækst. Oddesund er et godt udgangspunkt for kajakture, idet der 
er mulighed for at tage forskellige ruter - enten fra Oddesund Nord eller Syd. Området er også velegnet som 
et stop på en længere rute, og overnatningsmuligheder er derfor meget e� erspurgte.

CYKLING
Fra Oddesund Nord og videre nordpå er der gode muligheder for cykelture. Der mangler imidler� d en forbin-
delse ned � l Humlum, for at der kan etableres en sammenhængende cykelrute. Derfor har etablering af en 
cykels�  på denne strækning meget højt prioriteret.

VANDRING
Der er mange vandremuligheder i området - både � l mindre gåture og længere vandringer. Drivvejen og den 
interna� onale North Sea Trail går igennem området. Der bør også skabes mulighed for korte gåture i området, 
så både børnefamilien med klapvogn og den dårligt gående ældre kan komme ud i naturen.

FISKERI
Der er mulighed for kys� iskeri e� er bla. havørreder, men området er særlig kendt for hornfi sk- og sildefi skeri, 
når fi skes� merne passerer gennem sundet. Gode fi skeoplevelser bør understø� es af faciliteter som fi sker-
renseplads, rygeovn og toile� er.



PLA
N

 O
G

 M
ILJØ

    STRU
ER KO

M
M

U
N

E

 8

  FRILUFTS-GRUPPENS OPLÆG

Faciliteter for brugere - dykker, kajakroere 
m.m. Shelters, bålplads, overdækket areal/læ-
sted � l omklædning m.m.

Formidlings-/servicebygning
Formidling og info om området, toilet- og 
brusefaciliteter, madpakkested m.m.

Surf-center er under opstart på ejendommen 
Hovedvejen 3. Mulighed for ophold med over-
natning og adgang � l stranden med udstyr via 
eksisterende markvej.
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  HISTORIEN

Området omkring Oddesund er i høj grad et kulturhistorisk miljø, hvor spor fra en række markante pe-
rioder og udviklinger er � l stede i landskabet. Området rummer mange reminiscenser af bygninger og 
anlæg fra de talrige historiske begivenheder, der har fundet deres skueplads her. De mange elementer 
fortæller hver især en lang historie, og optræder som brudstykker og uforenelige størrelser, der ikke  
danner en naturlig sammenhæng, ud over deres � lknytning � l netop de� e sted. - Oddesund har en 
historie, som er værd at fortælle!

OVERFARTSSTED
Fra gammel � d har et sagnomspundet færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for 
Lim� orden. At Oddesund området gennem mange århundreder har været et centralt overfartssted er 
der utallige vidnesbyrd om både nord og syd for sundet. På mange måder kan området opfa� es som 
et kulturmiljø af meget stor betydning, fordi man her kan afdække en lang række kulturhistoriske lag. 
Her har færgerne transporteret både folk og fæ og trævogne og togvogne. Rester af anlæg fra både 
rofærgens og dampfærgens � d kan stadig ses i området, ligesom den nyere overfartsløsning, Odde-
sundbroen fra 1938, naturligvis er markant i landskabet.

KRIGEN
Under anden verdenskrig blev der bygget betydelige tyske forsvarsværker ved Oddesund, og en større 
del af disse er stadig synlige. Nogle af dem blot som en lavning i landskabet, der skal hjælp � l at afl æse, 
men andre i mere le�  lgængelig form, som de mange bunkers, der � ltrækker sig de fl estes opmærk-
somhed. En garagebunker og en maskingeværbunker med panserkuppel er intakte som kun få andre 
langs hele atlantvolden.  Historier om forsvarsværket skal formidles herunder historien om de to en-
gelske fl y, som blev skudt ned fra anlægget i løbet af krigen. Det skal være muligt at komme ind og 
”kravle” i bunkerne og evt.  i de underjordiske gange som forbinder fl ere af bunkerne med hinanden. 

FISKERIET
Tidligere var bundgangsfi skeri et vig� gt erhverv i Oddesundområdet, men i 1993 stoppede den sidste 
bundgarnsfi sker. Atmosfæren af fi skeleje præger stadig området og bør bevares. Historien om bund-
garnsfi skeriet skal fortælles i � lknytning � l den gamle havn, tjærestedet og det gamle redskabshus.
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  HISTORIEGRUPPENS OPLÆG

BYGNINGERNE FORBINDELSEN FORSVARSVÆRKERNE

Etablering af en historisk ”perlerække” - et s� forløb, der forbinder de mange forskellige bygningsværker og anlæg i området - med fortællinger kny� et 
� l det enkelte sted. Perlerækken skal koordineres med natur- og fri� dsinteresserne. 
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  DET SAMLEDE PROJEKT

ODDESUND NORD

1.  Krible-krable havn ved den gl. havn
- Havnen sikres, så der ikke er fare ved at færdes i området
- Eksisterende redskabshus beny� es � l opbevaring af fi skegrej,     
   naturrygsække m.m.
- Etablering af shelters i området (som � ppier af bundgarnspæle,    
  fi sker både vendt på hovedet)
- Det gl.værksted/tjæreri – restaureres nænsomt og åbnes for   
  ophold/ uds� lling m.m.

2.  Slæbested
- Etableres i forbindelse med lystbådehaven

3.  Badefaciliteter ved Hølen 
- Etablering af badebro, borde og bænke, sandstrand

4.  Naturområde (strandeng)
- Etablering af hegning med klaplåger
- Opsætning af bænke v. vindmøllefundamenter
- Skiltning og formidling langs med s� forløb i området

5.  Frilu� s - rasteplads
- Etablering af fi skerenseplads
- Off entligt toilet
- Evt. en rygeovn
- Etablering af sovepladser oven på bunkers

ODDESUND SYD

6.  Havnen
- Sikring af havnen
- Mulighed for turbådsarrangementer (sælsafari m.m.)

7.  Dykker- og frilu� sfaciliteter
- Shelters
- Overdækning/læsted � l omklædning

8.  Odden/fyret
- Indhegning af Odde-området. Udlægges � l naturpleje
- Regulering af trafi k i området. Veje og parkeringsforhold synliggøres

9.  Fiske - sø
- Eksisterende sø etableres som en fi skesø med arter som aborrer m.m.

10.  Oplevelselscenter
- Etablering af et center på den gl. cafeteriagrund � l formidling af natur,   
   historie og frilu� sak� viteter i området samt servicefaciliteter i form af 
   toile� er og bruserum.

11.  Rasteplads ”Stoppestedet”
- Opgradering af Vejdirektoratets rasteplads – evt. forbindelse på tværs 
   over � l p-areal ved oplevelsescentret.
- Fælles informa� onstavle med samlet oversigt over naturoplevelser,    
  historiske spor og frilu� sak� viteter. (Hvor er der servicefaciliteter, 
  muligheder for gåture i området, steder � l isætning af surfere/kajakker,  
  hvilke dyr og planter fi nder man i området m.m.)
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ET GODT AFSÆT

TVÆRGÅENDE TILTAG I OMRÅDET:

Informa� on lags med s� er
I form af små tavler/QR koder. Informa� on omhandler emner 
inden for både nature, historie og frilu� sliv. LYD beny� es � l for-
midlingen og skal være med � l at gøre oplevelsen og formidlingen 
af Oddesund � l noget særligt.

En kulturhistorisk perlerække
Udpegning af historiske bygninger/anlæg i området, som indgår i 
en “kulturperlerække”. Informa� on/formidling i forbindelse med 
den enkelte bygning/anlæg.

Krigshistorien
Tydeliggørelse af de forskellige spor i området – ikke kun bunkers, 
men også � lhørende anlæg. Man skal kunne komme ind i og op på 
de forskellige bunkers og få formidlet alle de spændende historier, 
der kny� er sig � l anlæggene. Der skal være lys og lyd � l at for-
stærke oplevelsen af området og bunkerne – også når man kører 
igennem området i mørke.
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