
 
 

Foreningen Egholms Venner, er stiftet 
med det klare formål at bevare Egholm 

som en ø. 
Samtidig er det foreningens formål at 
sikre at øens natur, miljø og unikke 

lokalsamfund trives bedst muligt, og at så 
mange som muligt får mulighed for at 

opleve øens natur. 
Foreningen arbejder imod en hver form 

for vestlig bynær forbindelse. 
 

I september måned 2003 har by og 
amtsrådet anbefalet at en evt. 3. 

Limfjordsforbindelse, skal pløje sig tværs 
over Egholm, og dermed for altid, berøve 

øens beboere, og de mange tusinde 
turister, deres enestående natur-perle. 

 
Det kan lyde mærkelig, at man har valgt 
den linjeføring, som har de allerstørste 

negative indvirkninger på naturen, og som 
kun har en meget ringe effekt, på 

reduktionen af den bynære biltrafik, 
samtidig med, at det er en af de løsninger 

der er mest omkostningskrævende.�

�
Amt og Kommune har travlt med at 
profilere sig med udtalelser om, at vi 

for alt i verden, skal bevare og pleje den 
vilde bynære natur, men samtidig 
foreslår man den linjeføring som 

ødelægger mest værdifuld og bynære 
natur. - Det lyder, for os, paradoksalt! 

 
Derfor har vi stiftet 

foreningen: ”Egholms 
Venner”.  

 
Vi ønsker at lægge pres på 

lokalpolitikerne, for at få dem til 
at ændre denne tåbelige 

beslutning 
 

Vi ønsker at lægge pres på 
folketingspolitikerne, for at få 

dem til at indse at der aldrig skal 
bevilges statsmidler til 

gennemførelse af en så tåbelig 
beslutning. 

 
Vi vil ønsker at lægge pres på 

politikerne i EU, med henblik på 
at få hele Egholm udlagt som 
Ramsar og Habitatsområde. 

 
�

LOKALSAMFUNDET 
FØR OG NU 

Som på mange af Danmarks øvrige småøer, 
er lokalsamfundet, noget helt specielt. Med 
sine ca. 55 beboere er det klart at alle kender 
hinanden. Dette kunne for nogle lyde som et 
lidt irriterende fænomen, men sådan er det 
ingen lunde, beboerne kommer hinanden ved 
uden at overrende hinanden.  
 
Tidligere var landbrug hovederhvervet, for 
øens beboere, men de senere år er de fleste 
beboere blevet pendlere, som hver dag tager 
færgen til fastlandet, for at tjene til det 
daglige brød,  En naturlig udvikling som skal 
ses i lyset af at landbruget er blevet et 
erhverv, hvor færre gårdmænd har mere jord, 
for at kunne få det til at løbe rundt. 
 

Før 1972, hvor færgeforbindelsen, til 
Aalborg, blev etableret, havde man et meget 
nært forhold og beboerne mødtes, til de 
traditionelle ”Kaffegilder” som blev holdt 
på skift, hos alle beboerne, i løbet af 
vinterhalvåret. Der blev spillet meget kort. 
Mandfolkene spillede Whist, mens, 
damerne ofte spillede Sewintsel og der blev 
drukket Kaffepuncher og Likører i stor stil. 
Bordene bugnede af både lagkager, 
tørkager, småkager, sandkager og kringler. 
For at ingen skulle gå sultne i hjem, sluttede 
man, for en sikkerheds skyld, af med en 
gang is eller citronfromage..  
�



 

 

LIDT OM ØEN 
 

Egholm blev først synlig i stenalderen, for ca. 
6-8000 år siden. Før var den en del af 
havbunden, men med den senere landhævning, 
kom Egholm op til overfladen. 
Der ligger den endnu, selvom det højeste 
punkt på øen ikke er mere end 1,5 m over 
havets overflade. 
 
Egholm er på 605 ha, hvoraf størstedelen er 
opdyrket, men der er dog stadig mulighed for 
at opleve og nyde den vilde og smukke natur. 
Hvert år arrangeres der guidede ture rundt på 
øen, hvor naturvejledere fortæller om øens 
historie og om dens natur. 
 
Nordvest for Øen ligger et større 
”Vadehavsområde” i Fjorden, med flere små 
Holme.  
Det anslås, at ca. 80.000 turister hvert år 
besøger øen.�
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Lidt af 

Egholms Fauna 
 
Den Langstilkede Filtrose, er en af Danmarks 
sjældneste planter, men det er uden tvivl den 
plante der påkalder sig størst opmærksomhed, 
når der tales om Egholms fauna. 
Planten er ikke registeret, andre steder i 
Danmark, siden 1936, og den optræder på: 
”Rødlisten” som akut truet, hvilket betyder at 
den ikke må fjernes, og at dens voksesteder, 
skal beskyttes. 
 

 
 

Ud over den berømte rose, findes også andre 
sjældne planter, som er rød, eller gullistede, 
f.eks. Engklaseskærm samt Tangurt.�

 

Vores lille Færge �
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Hvis du vil vide mere så : 
Besøg vores hjemmeside:     
www.egholmsvenner.dk 
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