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Vrist tættere 
på Hamburg

TEKST: ERIK POULSEN FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

DEN NYE MOTORVEJ VED HOLSTEBRO HAR GJORT  
DET LETTERE OG HURTIGERE AT KOMME UD TIL  

VESTKYST-SOMMERHUSENE SYD FOR HARBOØRE.



KOSTSKOLELIV.....
             - ALL INCLUSIVE
VI HAR DANMARKS BREDESTE 
UDBUD AF 
UNGDOMSUDDANNELSER
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Vi printer og trykker på alt  
– folier, boards og flotte kataloger.

Alt med kreativ finish.

Besøg vores website for mere info.

Udtryk
for kvalitet.
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Søndag den 30. september, kl. 11.00, rykkede som-
merhusene langs vestkysten i Lemvig Kommune tæt-
tere på grænsen mellem Danmark og Tyskland. 

Her blev det sidste, afgørende stykke af motorvejen 
mellem Herning og Holstebro nemlig åbnet for almin-
delig biltrafik. Fremover kan en familie i for eksempel 
Hamburg køre bilen ud på motorvejen og under fire 
timer senere være på vestsiden af Holstebro.  

”Det er psykologisk vigtigt, at du - uden at skulle 
dreje fra - kan køre uafbrudt på en vej med mindst 
110-120 km/t helt op til Krunderup-krydset, hvor der 
så kun er 20 minutter til sommerhuset. Du slipper nu 
for at holde ved alle lyskrydsene i Holstebro. Tiden 
i hvert lyskryds svarer til at køre fire kilometer på 
motorvejen. Og vi ved fra Tyskland, at den slags stop 
undervejs betyder noget for sommerhusgæsterne. Er 
der varslet ’stau’ ved Elb-tunnelen i Hamborg, så kan 
udsigten til kødannelse i sig selv få turister til at fra-
vælge en tur til Danmark”, siger sommerhusudlejer 
Steen Jørgensen.

Han har i 36 år drevet SJ Feriehusudlejning, der med 
udlejning af 550 sommerhuse i området ved Vrist og 
Vejlby har fingeren på pulsen. Med samlet 420.000 
overnatninger årligt bidrager sommerhusene til over 
halvdelen af turismen i Lemvig Kommune.  

”Det betyder meget, at det er blevet hurtigere at 
komme frem til sommerhuset. Motorvejsstykket rundt 
om Holstebro er faktisk sidste led i en tretrins-raket, 
der begyndte for 15 år siden, da vi fik Vejle-motorve-
jen til Herning. Det sparede rigtigt meget tid i forhold 
til den i øvrigt farlige hovedvej, der var førhen. Sil-
keborg-motorvejen har også gjort sit. Vi har gennem 
årene kunnet mærke det på, at sommerhusgæsterne 
simpelthen er begyndt at komme tidligere på dagen 
for at få deres nøgle. Den nye motorvej har ikke været 
åben så længe endnu, men gæsterne siger, at den er 
fin”, siger Steen Jørgensen.

GENVEJ TIL FLERE TYSKERE
Kyst- og naturturismen i Danmark har i generationer 
og i kraft af en god infrastruktur været koncentreret 
omkring to knudepunkter. Mod syd Ringkøbing-Skjern 
og Varde Kommuner. Og mod nord Frederikshavn, 
Hjørring og Jammerbugt Kommuner. De to populære 

turistområder står hver for cirka en tredjedel af det 
samlede turistforbrug med 9-10 millioner turistover-
natninger årligt.

Lemvig Kommune har dog de seneste år haft en 
relativ pæn vækst og håber at få en endnu større del 
af turistkagen, når den nye motorvej nu har skabt en 
hurtigere adgang til netop de 35 kilometer vestkyst, 
som kommunen har i mellemstykket mellem de to 
turist-mastodonter. 

“Vestkysten er Danmarks største turistattraktion 
målt på antal overnatninger, og vi glæder os over, 
at den nye motorvejsstrækning medvirker til at gøre 
det endnu mere attraktivt at komme til vores del af 
Vestkysten”, siger borgmester Erik Flyvholm, Lemvig 
Kommune.

Tre fjerdedele af kommunens turister er i forvejen 
fra udlandet, og det bringer Lemvig Kommune ind på 
en klar fjerdeplads over de kommuner, der har den 
største andel af udenlandske turister. Kun Ringkø-
bing-Skjern, Fanø og Varde Kommuner har en større 
andel i kraft af nærheden til Tyskland. En fordel, som 
de 14 kilometer ny motorvejsasfalt ved Holstebro kan 
være med til at udviske. 

TUREN SLUTTER MED NATUROPLEVELSE 
Hele 93 procent af gæsterne hos SJ Sommerhusudlejning 
er tyskere, og de spørger ikke på forhånd, hvilken vej 
de skal køre til sommerhuset.  

”De fleste bookinger sker via feriehusudlejning.dk, 
og så finder man selv ud af vejen dertil på Google 
Maps eller ved at sætte gps’en til. Vi har oplevet, at 
enkelte gæster så havner i Vejlby ved Aarhus, men 
ellers er de digitale løsninger en god og retvisende 
måde, selv om Google Maps ikke nødvendigvis er op-
dateret på, hvor langsomt det kan være at komme 
igennem en by. Nogle tyskere foretrækker at køre op 
langs vestkysten, selv om det er en længere tur, men 
de synes, at det er så dejligt et landskab. Kystvejen 
kan især om sommeren være meget befærdet, så jeg 
plejer at sige, at jeg synes, at de skal nøjes med at 
tage den tur, når de skal hjemad igen”, siger Steen 
Jørgensen.

Han erkender, at landskabsoplevelsen også er en 
del af turen. Det sidste stykke fra den nye  



FABRIKSSALG SIDSTE ONSDAG I MDR.
Fiskefrikadeller og torsk fra egen produktion og egne råvarer

Alle priser inkl. moms. Kun kontant eller MobilePay.

Kun åbent for salg 
på annoncerede datoer
– følg med på Facebook

5 kg frosne fiskefrikadeller med 76% torsk, 65 gr.  ............. Kr. 250,00
5 kg. fiskefrikadeller 85 gr. med fløde  .................................... Kr. 250,00
1 kg. frosne fiskefrikadeller med laks  ..................................... Kr. 30,00
1 kg. frosne fiskefrikadeller med rejer/chilli  ......................... Kr. 55,00
3 kg. torske loins løsfrosne 225/+ gr.  ..................................... Kr. 325,00
3 kg. torske haler løsfrosne 80 - 130 gr.  ................................ Kr. 150,00
1 kg. frosne tigerrejer. Easy peel eller pillet. Frit valg  ........ Kr. 130,00
120 gr. krabbekød  ....................................................................... Kr. 35,00
2,5 kg. usorterede krabbeklør  .................................................. Kr. 110,00

Havnen 70
7620 Lemvig

Tel.: 97 811 700
contact@jeka-group.com

Facebook.com/cimbricseafood

V. Christian Langer

Flyvholmvej 30
DK-7673 Harboøre

T: 3023 5205
E: info@langertech.dk

www.langertech.dk

• Antenne/parabol, salg og installation

• Internetopkobling

• Lyd & lydudstyr, salg og udlejning

• TV abonnementer

• Panasonic forhandler, altid de nyeste

 TV-modeller klar til salg

Gardiner der gør en forskel

Gardin-
konsulent
Book et besøg, 
hvor vi måler og 
fremviser prøver i 
hjemmet.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Plisségardin
Skab den helt rigtige stemning 
i dit hjem med skræddersyede 
gardiner, der understreger din 
personlige stil.

Med  et Luxaflex® plisségardin 
har du alle muligheder. Indret 
med smukke overraskende 
farver eller vælg et mere 
neutralt udtryk.

Netop nu, ny 
skøn kollektion 
i butikken.

Nyhed
 Dessin Aquarel

Nyhed
 Dessin Olivite

VI ER BILLIGST 
MED SOLAFSKÆRMNING 

– RING FOR AFTALE MED 
     GARDINBUSSEN!
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Laminat i  
egestræsplank
8mm. Vejl. udsalg. 155 pr. m2

KUN 99,- pr. m2
Laminat i 

egestræsplank 
pris pr. m2

KUN 99,- Spar
 35%

135  års  
Jubilæumsfesten  

fortsætter

Kom ind og  
oplev vores helt nye

Brunstad  
udstilling

Jensen Diplomat  
elevationsseng 

  KUN19.998,-

Sønderkærvej 1, 6990 Ulfborg, Telefon 9749 1975 

veigaard.dk            facebook.com/Veigaard Møbler

Mandag - Fredag 9:00 - 17:30

Lørdag 9:00 - 12:00

1. Søndag i hver måned 11:00 - 15:00
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Komplet luksus  
box-elevationsseng

 KUN 13.999,-

Jensen Diplomat elevationsseng
180x200cm
Vejl. Udsalg 29.330,-

KUN 19.998,-
Ekskl. tilbehør

MØBLER
GENNEM 5 

GENERATIONER

Samsø plankebord inkl. 6 stole

Spisebord i massive oliebehandlede 

egeplanker m. sort stel. 95 x 200 cm. 

Vejl. udsalg. 7.999,-

Salon stol i sort m. sort tekstillæder  

Vejl. udsalg. 1.495,-

Spar 6.970,-  

Sætpris KUN 9.999,-  

Vælg at få dit SAMSØ bord i  

str. 95 x 240 cm og betal  

10.999,- for sættet.

Ekstra
nedsat!

Rugby sofa
klassisk sofa i ubehandlet eg  

og monteret med kraftigt  

mørkebrunt semi-basic læder.  

3 pers. L 220 cm. 2 pers. L 162 cm.  

Sætpris normal. 26.580,‐  

Spar 11.581,‐ KUN 14.999,‐

Fås også i slidstærkt Towel stof,  

som fås i flere flotte farver.  

Vejl. udsalg. 17.631,‐  

Spar 6.632,‐ KUN 10.999,‐
Living Room Town 6457 drejestol

med indbygget el‐betjent fodskammel og rygregul-

ering, tilt samt aktiv nakkefunktion. Monteret med 

læder og elegant sokkel. Frit valg i small, medium 

eller large. Vejl. udsalg. 15.999,‐  

Spar 6.000,‐ KUN 9.999,‐

Clement stol
Elegant komfortstol med indbygget fodskammel og 

læne‐/liggefunktion. Her vist med skal i hvidolieret  

eg og lækkert mørkebrunt semi-basic læder.  

Vejl. udsalg. 10.974,‐  

Spar 4.975,‐ KUN 5.999,‐

Fås også i slidstærk Towel stof, som fås i flere  

flotte farver. Vejl. udsalg. 8.670,‐  

Spar 3.113,‐ KUN 5.555,‐

Clement stol  

i semi‐basic læder 

  KUN5.999,-
SPAR 4.975,-

Rugby sofa  

i semi-basic læder 

  KUN14.999,-
SPAR 11.581,-

Spar
 44%

Living Room Town  

el-betjent drejestol 

  KUN9.999,-
SPAR 6.000,-

Spar
 41%

Samsø plankebord  

inkl. 6 stole

 KUN  9.999,-
SPAR 6.970,-

Spar
 45%

Spar dig selv for  
en vinter i  

gamle møbler!

Mandag - Fredag 9:00 - 17:30, Lørdag 9:00 - 12:00

Søndagsåbent d. 4. november kl. 11.00 - 15.00

HH_Avis_uge40_260x360_K3_NY_gul_orange.indd   1

15/10/2018   09.48

Vores nye 
tilbudsavis 
kan ses på 

veigaard.dk

Komplet luksus 
box-elevationsseng 
180x200cm. 7-zonet posefjedre.  
Inkl. splittopmadras med latex,  
gavl og aluben.
Vejl. udsalg: 23.999,-

KUN: 13.999,-
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motorvej ved Holstebro og ud til sommerhusene ved 
vestkysten er derfor for de fleste gæster en god måde 
at få tempoet sænket frem til ankomsten ved sommer-
huset, hvor det netop handler om at slappe helt af. 

”Der er god plads på vejen gennem Klosterheden, 
så vi har ikke brug for ændringer af det lokale vejnet 
som sådan. Mange tyskere vælger faktisk at gøre et 
stop, når de når toppen af Hygum Bakke og kan kigge 
ud over Vesterhavet. Det er de ikke vant til at kunne 
hjemmefra”, siger Steen Jørgensen. 

MIDTJYDER SPARER ET KVARTER
Udvidelsen af motorvejsnettet har også gjort det 
lettere for danskere at komme til vestkysten.

”I både Tyskland og Danmark har økonomien fået 
det bedre, og flere har råd til at tage på ’den tredje 
ferie’. Det kan være i et sommerhus, og vi oplever, 
at flere danskere tager på mini-ferie her uden sæ-
sonen. Det kan også være for at fejre bedstemors 
fødselsdag ved en familiefest i et stort sommerhus, 
hvor vi så sørger for, at Harboøre Hotel kommer 
med maden. I de tilfælde har motorvejene gjort 
det meget lettere at komme på tværs af Jylland 
uden for eksempel at sidde i kø ved Silkeborg”, si-
ger Steen Jørgensen.

Omkring en femtedel af sommerhusene i Lem-
vig Kommune ejes i dag af midtjyder med bopæl 
i Herning eller Silkeborg Kommuner. At tiden i bi-

len mellem Herning og Holstebro nu går et kvarter 
hurtigere betyder derfor også noget for sommer-
husejerne. 

”Mange vil gerne have et feriehus i kort køreaf-
stand, så man kan køre fredag efter arbejde og til-
bringe en hel weekend ved Vestkysten og først køre 
hjem søndag aften uden den lange transporttid. Mo-
torvejsstrækningen sætter vores turisme-udviklings-
motor op i et ekstra gear. Det er der ingen tvivl om”, 
siger turistchef Kristian Hansen fra Lemvig-Thyborøn 
Turistforening.

MERE FART PÅ SOMMERHUSSALG
Motorvejen og massive lokale investeringer i rekrea-
tive oplevelser, byudvikling, attraktioner og havnene i 
både Thyborøn og Lemvig får da også de lokale ejen-
domsmæglere til at forvente gode tider for salget af 
feriehuse på vestkysten. 

”Vestkysten er vores trækplaster nummer et - og 
sommerhuse i første række ryger allerede i dag hur-
tigt, når de kommer til salg. Vi kan forvente et endnu 
højere tempo og salg af endnu flere feriehuse”, siger 
ejendomsmægler Lars Kynde Lyng fra EDC Mæglerne 
Lemvig.  

Ejendomsmæglerne i Lemvig Kommune er derfor 
gået sammen med turistforeningen om en fælles 
markedsføringskampagne i Herning og det midtjyske 
område.

”Vores fælles profil ved Vestkysten skal styrkes, og så 
har vi samtidig fantastiske feriehuse ved Limfjorden, 
ved Gjellerodde-området og Lemvig by med en fanta-
stisk oplevelseshavn”, siger ejendomsmægler Jesper 
Andersen, Danbolig Lemvig.

ATTRAKTIVT AT UDLEJE FRITIDSHUSET
Den stigende turisme og lettere adgang til sommer-
husene i Lemvig Kommune får ikke feriehusudlejer 
Steen Jørgensen til nødvendigvis at drømme om 
endnu flere sommerhuse i lokalområdet:

”Sommerhuse er også natur og frie områder, så 
man skal passe meget på med, hvor man placerer nye 
sommerhuse. Men hvis vi får brug for flere sommer-
huse til udlejning, så kan man løfte nogle af de nu-
værende sommerhuse med investeringer. Udvidelsen 
af det skattefri bundfradrag for udlejning har gjort det 
mere attraktivt at udleje sit sommerhus, og der er in-
gen tvivl om, at den nye motorvej har gjort det endnu 
lettere at komme i kontakt med det kæmpe marked, 
der ligger i Tyskland. Alene i Hamburg-området bor 
der stort set lige så mange mennesker som i Dan-
mark, og med gode motorvejsforbindelser i retning 
af både Berlin og Hannover er der et stort potentiale”, 
siger Steen Jørgensen.  

Artiklen er produceret i samarbejde med  
Lemvig-Thyborøn Turistforening.


