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1. Indledning 

 
Denne forretningsplan anbefaler en udvikling af Livø til en Naturens Stille-
kupé: Limfjordens bedste besøgs- og feriested med øens mangfoldige natur, 
unikke kulturmiljø og økologiske landbrug som omdrejningspunkt. Forret-
ningsplanen er afslutningen på en analyseproces, der har haft til formål at 
identificere og vurdere udviklingsmulighederne på øen.  
 
 
Baggrunden for forretningsplanen er Naturstyrelsens vision om at udvikle Livø til Dan-
marks første selvforsynende energiø, der i modsætning til eksempelvis Samsø, Ærø og  
Anholt er afkoblet fra fastlandet, så al energiproduktion sker lokalt på øen og med res-
sourcer fra det økologiske land- og skovbrug. Samtidig skal Livø Feriecenter og Livø Avls-
gård renoveres og udvikles med respekt for det bevaringsværdige kulturmiljø og øen have 
en ny økonomisk bæredygtig turismestrategi. 
 
Projektets udgangspunkt har været at skabe grundlaget for udviklingen af en helt bære-
dygtig ø via en integreret analyse af bygninger, kulturmiljø, erhvervsforhold, energiforsy-
ning og stofkredsløb. Formålet har været at udvikle løsninger til at energioptimere beva-
ringsværdige bygninger, skabe en bæredygtig lokal energiforsyning til et mindre øsam-
fund, hvis infrastruktur i sommerperioden belastes af mange turister, samt undersøge po-
tentialerne for at sikre det indtægtsgrundlag, der skal til for at Livø også i fremtiden har en 
fastboende befolkning. 
 
Projektet er finansieret af Realdania, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen Aalborg med Dansk 
Bygningsarv og COWI som konsulenter på projektet. Udviklings- og analyseprocessen har 
fundet sted i perioden fra januar til december 2011 og har bestået af fire faser, henholdsvis 
1. konceptudvikling, 2. konceptpræcisering, 3. bæredygtighedsvurdering og handlingsplan 
og 4. formidling. 
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LÆSEVEJLEDNING 

 
Kapitel 2 er den samlede konklusion for udviklingsprojektet med anbefalinger vedrørende 
energiløsninger, opgradering af bygningsmassen og forretningsudvikling. 
 
I kapitel 3 beskrives fakta omkring Livøs nuværende anvendelse og forhold omkring øens 
besøgende i dag. 
 
Kapitel 4 udfolder forretningskonceptet for den fremtidige anvendelse af Livø og ikke 
mindst for udviklingen af turismen på øen i fremtiden. Vision, forretningsidé, målgrupper, 
indhold og aktiviteter for konceptet Naturens Stillekupé beskrives. 
 
I kapitel 5 præsenteres det byggede miljø på Livø, og bygningerne vurderes i forhold til en 
realisering af konceptet. To selvstændige bilagsrapporter uddyber dette kapitel: 'Grøn Livø 
– indledende bygningsanalyse' og 'Grøn Livø – præcisering og implementering af koncep-
tet i de fysiske rammer'. 
 
Kapitel 6 opsummerer de energiløsninger, som er udviklet til Livø. Løsningerne uddybes i 
rapporten 'Energiforsyningsløsninger samt økonomiske konsekvenser'. Et idékatalog samt 
en kortlægning af øens energi- og stofstrømme danner grundlag for energirapporten og er 
ligeledes at finde i bilagsrapporten. 
 
I kapitel 7 beskrives og vurderes markedet for forretningskonceptet Naturens Stillekupé. 
Markedsanalysen er udfoldet i flere detaljer i den supplerede bilagsrapport. 
 
Kapitel 8 er en præsentation af den nuværende organisation i driften af Livø og beskriver 
en mulig organisationsmodel og kompetencebehov i realiserings- og driftsfasen for forret-
ningskonceptet. 
 
I kapitel 9 anslås anlægsudgifter til såvel bygningsændringer, nybyggeri samt energiløs-
ninger i realiseringen af Naturens Stillekupé. Endvidere opstilles et driftsbudget for øens 
fremtidige anvendelse. 
 
Kapitel 10 beskriver en tids- og handlingsplan for udviklingen og realiseringen af Naturens 
Stillekupé på Livø. 
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2. Konklusioner og anbefalinger 

På baggrund af de gennemførte analyser og processer er det vores vurdering, at der er 
gode muligheder for at realisere konceptet Naturens Stillekupé på Livø med 
den rette organisation, nye samarbejder samt en målrettet indsats for at tilvejebringe fi-
nansiering til de anbefalede løsninger og aktiviteter indenfor såvel energiforsyning, opgra-
dering/udvikling af bygningsmassen og forretningsudvikling. 
 
Det er vores vurdering, at en udvikling af Livø til en bæredygtig turismedestination med 
egen energiforsyning vil kræve en målrettet indsats fra Naturstyrelsen Aalborgs og den 
pågældende forpagters side. Det kræver en vis omorganisering, vedholdenhed, helheds-
tænkning og strategiske samarbejder at vende den isolerede beliggenhed i Limfjorden og 
et stærkt konkurrencebetonet marked til en fordel. Men så er forventningen, at Natursty-
relsen Aalborg i fremtiden kan spare 1 mio. kr. årligt på driften af øen. Samtidig 
vil forpagterens indtjeningsgrundlag være forbedret mærkbart med væsentlig flere gæster 
og en fordobling af omsætningen fra 4,7 mio. kr. til 9 mio. kr. årligt. 
 
Især kan det blive en udfordring at tilvejebringe de 49 mio. kr. til opgraderingen af 
bygningsmassen primært og de op til 15 mio. kr. til energiløsningerne sekundært. 
Beløb der ikke kan forrentes af besparelserne på driften af Livø Feriecenter og Livø Avls-
gård, men kræver investeringer fra Naturstyrelsens side kombineret med ekstern fundrai-
sing. Det anbefales at igangsætte en målrettet fundraising-indsats med fokus på de inve-
steringer, der hurtigst får størst effekt for realiseringen. 
 
Sammenfattende konkluderer og anbefaler vi følgende: 
 

9 � �Dansk Bygningsarv A/S  ·   



 

NYT FORRETNINGSKONCEPT FOR TURISMEN 

I Naturens Stillekupé skal øens eksisterende kvaliteter nytænkes, så de indgår i en samlet 
kvalitetsoplevelse, som tiltaler både seniorer, børnefamilier, grupper, lystsejlere - og men-
nesker, der blot søger fred og ro. Der skal: 
 
 skabes enkle, autentiske overnatningsfaciliteter, der imødekommer de besøgendes be-

hov for privatliv, komfort og eget bad 
 
 øens historie og natur formidles, så man oplever at komme helt tæt på begge dele 
 
 der sættes fokus på gastronomiske oplevelser med udgangspunkt i lokale fødevarer 
 
 øens lille havn udvides for at tiltrække lystsejlere og styrke muligheden for maritime 

oplevelser 
 
Landbruget på Livø vil også i fremtiden spille en stor rolle for øens forretningsudvikling og 
formidlingsprofil. Der sikres en holdbar drift ved at etablere nye driftsbygninger til avls-
gården. Samtidig udvikles tiltag, der bidrager til besøgsoplevelsen. Livø Avlsgård bliver et 
udstillingsvindue for statens økologiske demonstrationslandbrug, der med sin afsides be-
liggenhed kan udnytte sin egenart til at lave en unik fortælling om vejen fra jord til bord. 
Kulinarisk oplevelsesturisme er et voksende marked, der kan bruges til både at styrke Li-
vøs brand og turismetilbud. 
 
Med det nye koncept på Livø forventer vi en væsentlig stigning i besøgsgrundlaget. Det 
forventes, at antallet af overnatninger i feriecenteret på øen kan stige med 50 % (fra ca. 
7600 til ca. 11.300), mens antallet af campister forventes at stige 40 % (fra ca. 4000 til ca. 
5700). Der er en forventning om, at antallet af lystsejlere (dvs. både pr. nat) kan fordobles 
til 2000 og antallet af endagsturister kan stige helt op til 80 % (fra ca. 14.000 til ca. 
25.000). 
 
Der kan opstå en sårbar overgangsfase og efter renoveringen og opgraderingen af Livø Fe-
riecenter kan det øgede prisniveau risikere at skræmme nogle af de faste gæster væk. Dette 
gælder især deltagere på SFOFs årlige sommerkoloni, lejrskoler og større familiearrange-
menter med overnatning. For at imødegå dette anbefales først at realisere de forandringer 
på øen, der giver effekt for de eksisterende kunder (nye oplevelser, arrangementer, energi-
løsninger, mm.) og tiltrækker nye (etablering af ferieboliger, dobbeltværelser og lejlighe-
der) og først dernæst at renovere fælleshusene.  

RESPEKTFULD OPGRADERING AF DET BYGGEDE KULTURMILJØ 

Bygningsmassen på Livø har en indiskutabel høj bevaringsværdi og udviklingen har været 
nænsom mod kulturmiljøet som helhed. Det oprindelige udgangspunkt for stedet som in-
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stitution og landbrug er fortsat stærkt afspejlet i de fysiske forhold, og bebyggelsen egner 
sig godt til at indgå i realiseringen af Naturens Stillekupé. 
 
Livøs bygningsmasse danner et kulturmiljø, som er en unik pendant og ankomstplatform 
til øens rige og varierede natur. Kulturmiljøet er allerede nu en attraktion, men bygnin-
gerne rummer også et uudnyttet potentiale, der aktiveres ved at: 
 
 energioptimere udvalgte bevaringsværdige bygninger på Livø med respekt for det 

bevaringsværdige kulturmiljø. 
 
 bevare kulturmiljøet, fremhæve bygningernes eksisterende arkitektoniske kvaliteter 

og historie og skabe større sammenhæng mellem det ydre og indre 
 
 oplevelsen af kvalitet og komfort bør styrkes med udgangspunkt i autenticitet, en-

kelhed og historie. Mottoet er: Æstetik og byggeskik anno 1880-1920 
 
Der gælder mange naturbeskyttelsesbestemmelser af forskellig karakter for Livø. Det vur-
deres på den baggrund, at det kan være en udfordring at få tilladelser til det planlagte ny-
byggeri i forbindelse med avlsgården. Såvel Naturstyrelsen som kommunen vil være myn-
dighed på området i forbindelse med en udvikling af øen. Tidligt bør der indledes en sam-
arbejdende dialog med kommunen, så udviklingsprocessen på Livø kan ske i overens-
stemmelse og synergi med kommunens strategier, bestemmelser og muligheder. Særligt 
skal der sættes fokus på tids- og ressourceperspektivet i at opnå eventuelle dispensationer 
eller tilsvarende fritagelser fra rammer og bestemmelser, især i forbindelse med nybyggeri. 

NYTÆNKENDE ENERGILØSNINGER 

Livø skal være den første selvforsynende energiø i Danmark. Øen skal afkobles fastlandet, 
så al energiproduktion sker lokalt på øen med ressourcer fra det økologiske land- og skov-
brug. Det sker ved at: 
 
 renovere og udskifte fjernvarmenet og elektricitetsnet 
 etablere solcelleanlæg samt små vindmøller på havnen 
 etablere biogasanlæg  
 gennemgå eksisterende træfyringskedel 
 udskifte eksisterende dieselgenerator 
 
I en senere fase kan også etableres en IFGT gasturbine, flere solceller samt en batteripak-
ke. 
 
De valgte energiløsninger til Livø demonstrerer, at det er muligt at integrere vedvarende 
energiløsninger med en høj selvforsyningsgrad på øsamfund og andre isolerede områder. 
Valget er foretaget i henhold til de mest effektive og lokalt funderede energiløsninger. Bio-
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gasanlægget og den fortsatte drift på træfyringskedlen vil være et synligt eksempel på 
sammenhængen mellem Livøs land- og skovbrug og energiforsyning, mens tre vindmøller 
på havnen og solceller placeret forskellige steder på øen vil have en stærk visuel signal-
værdi.  
 
I fase 1 af energiløsningerne demonstreres en vis VE- og selvforsyningsgrad ved brug af 
kendte og velafprøvede teknologier. Fase 2 demonstrerer en yderligere VE- og selvforsy-
ningsgrad ved brug af mere uafprøvede og vidtgående løsninger. Det langsigtede perspek-
tiv er, at Livø kan blive 100 % selvforsynende med vedvarende energi. 
 
Det forventes, at erfaringerne også vil kunne finde anvendelse i det store system, som står 
overfor de samme udfordringer med integration af store mængder VE og hvor det af hen-
syn til forsyningssikkerheden kan være et krav, at små delområder i perioder kan køre i  
'ø-drift'. Livø vil på denne måde have en demonstrationsværdi, der rækker videre end mål-
sætningen om at være et foregangseksempel for øer og andre småsamfund. 
 
Da der er et varmeoverskud på Livø både nu og i fremtiden, foretages der kun energi-
renoveringer på den del af bygningsmassen, som i forvejen skal renoveres. Eksempelvis 
energirenoveres de tre bygninger, som udvikles til refugium og helårsbrug, da det kan gø-
res for begrænsede meromkostninger. Generelt bør der ved løbende udskiftninger og repa-
rationer tænkes i forbedring af klimaskærmen. Det gælder for eksempel ved udskiftning af 
vinduer, hvor der bør skiftes til lavenergiruder.  
 
Ved at demonstrere at det er muligt at skabe en energimæssigt selvforsynende ø og bidra-
ge til at begrænse den menneskeskabte, globale opvarmning kan Miljøministeriet fremstå 
som en rollemodel for omverdenen og leve op til visionerne i ministeriets interne miljøpo-
litik 'Grøn i eget hus'. 

FOKUS PÅ UDVIKLING OG SAMARBEJDER 

Det er afgørende for realiseringen af Naturens Stillekupé at samtlige parter på øen bakker 
op om forretningskonceptet og det øgede fokus på autencitet, økologi og naturformidling. 
Samtidig bliver der behov for et styrket samarbejde Naturstyrelsen og forpagteren imel-
lem, bl.a. hvis der skal sikres en stigning i antallet af events og arrangementer på Livø. Li-
vø Avlsgård udgør en oplagt ramme for events og arrangementer, der foregår i regi af Livø 
Feriecenter. 
 
I udviklingen af Naturens Stillekupé på Livø er der et alment behov for at styrke kræfterne 
på forretningsudviklingssiden og på markedsførings- og formidlingssiden, ligesom net-
værksopbygning er afgørende. En styrkelse af den salgs- og synlighedsorienterede kom-
munikation hele vejen igennem projektets faser er afgørende for, at projektet kan lykkes. 
Det er afgørende for den type tilbud, som Livø repræsenterer, at der etableres netværk, 
samarbejder og partnerskaber med lokale og regionale aktører for at tiltrække flere  
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besøgende. Dette kan variere fra gensidige formidlingsaftaler til turismesamarbejde om 
pakketilbud med kombineret overnatning, mad og oplevelser.  
 
For at kunne realisere udviklingsplanerne for Livø anbefales det at ansætte en projektle-
der, der vil fungere som destinationsudvikler / markedsfører / koordinator. Vedkommen-
de skal bl.a. kunne fundraise, etablere nye samarbejder og være en god formidler. En pro-
jektleder kan fx være en destinationsudvikler, centralt placeret i Naturstyrelsen og med 
opgaven at udvikle flere af styrelsens midt- og nordjyske områder, der har potentiale til at 
blive bedre besøgt og mere rentabelt drevet. 
 
Den nye organisering af Livøs aktiviteter giver i fremtiden Naturstyrelsen mere arbejde 
med øen, bl.a. i form af øget naturformidling og ansvar for fødevarerelaterede og maritime 
aktiviteter. Det forventes at det nye forretningskoncept kan generere en øget beskæftigelse 
på 1 ½ -2 årsværk i Naturstyrelsen og yderligere 4-5 årsværk i driften af feriecenteret. 
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3. Livø i dag 

Livøs nuværende forretningsmodel er udfordret. Antallet af besøgende er faldende 
og især lejrskolerne – en af øens store besøgsgrupper – er under pres. Samtidig er 

øens el- og varmeforsyning dyr, og bygningerne er utidssvarende. Livø har dog 
med sin mangfoldige natur, det bilfrie miljø og de kulturhistoriske omgivelser et 
stort potentiale som udflugtsmål og feriested for ferie med fællesskab i centrum.  
 
Livø har 9 faste beboere og rummer i dag et økologisk demonstrationsbrug samt Livø Fe-
riecenter med havn, campingplads, købmand og kro. Fra april til oktober betjenes øen af 
en Miniline-færge. Øens elforsyning sker via et lokalt dieseldrevet kraftværk og varmefor-
syning sker via lokalt fjernvarmeværk, som fyres med træ fra øens skov. I kolde perioder 
suppleres med varme fra oliefyr. Der er et stort energitab pga. dårligt isolerede rør.  
  
Ca. 20.000 personer tager årligt færgen til Livø – et tal der tidligere har været over 
30.000. De besøgende tiltrækkes af muligheden for fred og ro, det bilfrie miljø samt bør-
nevenligheden. De kommer i dag primært for at nyde naturen på øen. En del af de besø-
gende deltager i guidede ture og benytter også kroen og købmanden. Langt de fleste gæster 
er danskere, men øen besøges også af enkelte svenskere og nordmænd. Der er i dag tale 
om et forholdsvist lokalt opland, primært fra Midtjylland. Men samtidig er der tilbageven-
dende arrangementer, fx SFOFs årlige sommerlejr, der trækker folk til fra hele landet. 
 
Livø Feriecenter råder over 7 huse med i alt 275 senge. Priserne for overnatning er lave – 
mellem 104 kr. og 350 kr. pr. pers. Derudover er der en simpel teltplads, som tilbyder 
primitiv og billig overnatning til 65 kr. for voksne og 40 kr. for børn. I sæsonen 2010 var 
der registreret 7.560 overnatninger på Livø Feriecenter. 70 % af gæsterne har booket in-
den sæsonen starter og for ca. 90 % af de besøgende er der tale om gengangere, som har 
familietradition for at komme på Livø. To årlige begivenheder bidrager væsentligt til antal-
let af overnatninger: SFOFs sommerlejr, som tæller ca. 200 mennesker om ugen i tre uger 
og har eksisteret i 35 år, samt Livø Jazz Festival, som ligger sidst på højsæsonen og finder 
sted over tre dage.  
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Lejrskoler står for ca. 50 % af overnatningerne på Livø Feriecenter i dag, mens familier 
står for de resterende 50 % af overnatningerne. Lejrskoler for de yngre klasser er primært i 
foråret, mens lejrskoler og introture for de større klasser og gymnasiale uddannelser ligger 
i efteråret. Familier, venner og andre grupper kommer typisk i weekender, til bryllupper, 
fødselsdage og familiekomsammener, mens seniorsegmentet udnytter friheden og freden 
ved at besøge øen i hverdagene.  
 
Husene på Livø Feriecenter er i dag indrettet som sovesale og fælles baderum. For lejrsko-
ler er det et tilstrækkeligt og billigt tilbud, mens de øvrige målgrupper – familier, seniorer 
og andre – efterspørger mindre soverum og separate bade. Livø Feriecenter oplever i dag 
en nedgang i antallet af lejrskoler som følge af kommunernes stramme økonomi og ned-
lægning af skoler.  
 
Også antallet af endagsturister er faldende. Endagsturisterne bruger i dag besøget på ture i 
skoven og guidede ture. De benytter kroen til at spise frokost og købmanden til proviante-
ring. Kroen benyttes primært af endagsturister, som spiser frokost, mens de øvrige besø-
gende på Livø enten selv laver mad eller får mad udbragt fra storkøkkenet. Kroen bespiser 
således dagligt 50-100 mennesker til frokost i højsæsonen, som for kroens vedkommende 
varer indtil anden uge i august, hvor sæsonen for endagsturisme aftager. Det betyder, at 
det eksisterende kundegrundlag for kroen ikke er tilstrækkeligt til at kunne udvikle kroen 
til en særlig oplevelse.  
 
Der overnatter årligt 900-1000 både i havnen på Livø. Havnen har formelt kapacitet til 50 
både, men med nutidens størrelser både, er der kun plads til ca. 30. Når blæsten kommer 
fra den forkerte side er det kun muligt at ligge i det indvendige bassin, og mange både må 
ligge for anker om sommeren. Lystsejlerne kommer hovedsagligt fra Limfjorden, dog i 
højsæsonen også længere væk fra. I højsæsonen er der fuld belægning i havnen og ofte sej-
ler folk forgæves. Lystbådene har ikke et stort døgnforbrug og kræver ikke så mange facili-
teter, da de har det meste om bord. Meget af tiden går med hygge i havnen, men øen er 
også en overkommelig størrelse for vandringer for sejlfolket.  
 
Livøs eksisterende forretningsmodel står således overfor en række udfordringer, som kræ-
ver en ændring i de tilbud øen har og de målgrupper de henvender sig til. Energimæssig 
selvforsyning, bevaring af Livøs natur- og kulturværdier, testlaboratorium for bæredygtig-
hed, oplevelsesturisme og lokalt engagement er tillige vigtige pejlemærker i udviklingen af 
den fremtidige forretningsmodel for Livø. 
 
Nedenfor sammenfattes Livøs styrker, svagheder, muligheder og trusler i en SWOT-
analyse: 
 

STYRKER 
 
 Livø er Danmarks natur i miniature 
 ”Ikke en 4-stjernet hoteloplevelse, men 

SVAGHEDER 
 
 Isoleret beliggenhed 
 Få fastboende 
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en 5-stjernet samværsoplevelse” 
 Unikt bevaringsværdigt kulturmiljø  
 Fascinerende historie 
 Stilhed og autenticitet 
 Børne- og familievenligt sted 
 Økologisk landbrug på øen 
 Én handlekraftig ejer 
 

 Færgeoverfart er dyr og begrænser til-
gængeligheden 

 Utidssvarende bygninger 
 Ingen affaldshåndtering på øen 
 Dyr el- og varmeproduktion fra gamle 

enheder 
 Spinkelt indtjeningsgrundlag 
 Lille skala 
 

MULIGHEDER 
 
 Samfundsmæssigt fokus på klima og 

energi 
 Efterspørgsel på aktiv naturformidling 

for børn og voksne  
 Samarbejde med andre lokale aktører 

om pakketilbud og markedsføring 
 Stigende andel af seniorer både i det 

lokale opland, nationalt og internatio-
nalt 

 Efterspørgsel efter autenticitet og den 
unikke oplevelse  

 Efterspørgsel efter stilhed og mulighed 
for at koble af 

 

TRUSLER 
 
 Eksisterende kunder udebliver ved pris-

stigninger 
 Lejrskolemarkedet er nedadgående 
 Manglende vilje til at betale for natur-

oplevelser 
 Faldende antal børnefamilier 
 Stort udbud af gratis naturoplevelser 

andre steder 
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4. Forretningskoncept 

Visionen og konceptet for fremtidens Livø tager afsæt i øens stilhed og bilfrie  
miljø, der gør Livø ideel som afkobling fra hverdagen og giver mulighed for 
ferie med fællesskab, naturoplevelser og historie i centrum. 

4.1 VISION 
 
Livø er 'Naturens Stillekupé': Limfjordens bedste besøgs- og feriested for seniorer, børne-
familier og endagsturister, der ønsker at koble af fra hverdagens stress og jag. Stilhed og 
autenticitet er øens varemærke. På Livø kan man komme helt tæt på naturen og opleve 
øens unikke kulturmiljø og økologiske demonstrationslandbrug på første parket. At Livø 
som den eneste ø i Danmark er selvforsynende med vedvarende energi bidrager til fortæl-
lingen om et enestående sted, der er et besøg værd. 

4.2 FORRETNINGSIDÉ 
 
Den moderne verden larmer. Stilhed er sjælden. Derfor er flere og flere begyndt at opsøge 
stilhed og naturoplevelser i ferier, som repræsenterer en time-out i forhold til hverdagen. 
De danske småøer, der ligger som små natur- og kulturperler omgivet af hav og horison-
ten, er populære feriemål, der er kendetegnet ved en helt anden rytme og en mulighed for 
at tune ind på mere sagte lyde; biernes summen, fuglesang, vinden i træerne. Når man går 
om bord på en færge og sejler af sted mod en ø, træder man ind i en anden verden.  
 
En ny bæredygtig forretningsmodel for Livø skal bygge videre på de unikke kvaliteter, som 
Livø allerede besidder:  
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 En mangfoldig natur, der er et miniaturebillede af Danmarks flora. 
 En stilhed, der gør Livø ideel som afkobling fra hverdagen. 
 Et unikt kulturmiljø og historie, der føjer en ekstra dimension til et besøg på Livø.  
 En økologisk landbrugsproduktion, der har potentiale til at brande Livø.  
 En mangeårig tradition for ferie med fællesskab i centrum. 
 
Forretningsidéen tager udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter på Livø, men i en ny-
tænkt form, hvor de indgår i en samlet kvalitetsoplevelse, som tiltaler både seniorer, bør-
nefamilier, grupper, lystsejlere og stilhedssøgende personer. De fysiske faciliteter skal i 
fremtiden være enkle og i god kvalitet, og udbuddet af mad være baseret på gode, lokale 
råvarer. Der skal være en større grad af naturbaserede aktiviteter og muligheder for ople-
velser end i dag. De forskellige elementer i oplevelsen – overnatning, forplejning og aktivi-
teter - understøtter hinanden og gør tilsammen Livø til et attraktivt ferie- og udflugtsmål 
og dermed også til en bæredygtig forretning. 
 
Livøs bilfrie miljø og rolige omgivelser danner i fremtiden ramme om familieferie med 
frihed og fællesskab i centrum. Her kan børn færdes frit og udforske naturen på egen hånd 
og forældre slappe af, fordi øen tilbyder tryghed og muligheden for nærvær og fordybelse. 
Især for bybørn vil den større aktionsradius være en mindeværdig oplevelse. 
 
Livø Feriecenter er opdateret indvendigt til at imødekomme familiers og seniorers behov 
for privatliv, komfort og eget bad. Bygningernes bevaringsværdige træk er bevaret og 
fremhævet, så man kan se og mærke historien, når man bor i feriecenteret. En afgørende 
parameter for succes er, at man ikke gør stedet for pænt. Det skal helst se ud som om, den 
Kellerske Anstalt lige har forladt øen. Ingen anonyme hotelgange, der slører stedet auten-
ticitet. Prisniveauet for overnatning vil være noget højere end det nuværende, der befinder 
sig i lejrskolekategorien. 
 
Øens historie og særtræk fortælles via små formidlingsspots, der placeres forskellige ste-
der på øen: I den tidligere cellebygning på hovedgaden mødes besøgende af en mindre 
udstilling om den Kellerske Anstalts tid og virke på Livø. I el-/varmeværket og vandværket 
kan man lære om bæredygtig energiforsyning og –produktion på Livø. I det lille udstil-
lingshus fortæller en udstilling om Livøs økologiske fødevareproduktion og spiselige plan-
ter. Og i den tidligere hestestald kan besøgende i naturværkstedet få et indblik i Livøs 
mangfoldige natur via laminerede plancher, som naturvejlederne kan bruge til 'on site' 
formidlingsaktiviteter. 
 
Fremtidens Livø tilbyder ud over en fascinerende natur og historie en mulighed for at spi-
se godt på øens kro, som tilbereder frokost og aftensmad baseret på råvarer fra Livø og 
Limfjorden. Kroen kører et enkelt á la carte menukort, mens feriecenteret tilbyder en god 
dagens ret til de overnattende. Begge steder er maden af en højere kvalitet end den nuvæ-
rende. Der tilbydes både ude- og indeservering på kroen, der er karakteriseret ved ser-
vicemindedhed, kvalitet og nærvær. Hvis man vil bag om øens økologiske fødevareproduk-
tion, kan man på guidede rundvisninger følge livet på gården og købe produkter fra Livø 
og andre danske småøer i gårdbutikken. 
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Livøs tilbud sælges også i pakker til forskellige målgrupper, fx det ældre par, der køber en 
samlet pakke med overnatning, guidet tur på øen og spisning på kroen. Der etableres sam-
arbejder med andre feriecentre og campingpladser lokalt og regionalt om at tilbyde fælles 
oplevelser, så gæsterne for eksempel også får en endagstur til Livø med mad på kroen og 
sælsafari med, når de bestiller et overnatningsophold i andet regi. Samarbejder med andre 
aktører er afgørende for at få adgang til de mange turister, der er i regionen.  
 
Endelig udvides omfanget af events på Livø. På nuværende tidspunkt er Livø Jazzfestival 
og SFOFs sommerlejr med til at skabe mange overnatninger i Livø Feriecenter. I fremtiden 
er events inden for kulturhistorie, naturoplevelser, sejlads og gastronomi også med til at 
profilere Livø og øge antallet af besøgende.  
 
I fremtiden målrettes Livøs tilbud og indtjening tre perioder med forskellige målgrupper: 
Højsæson (medio juni - medio august) for især børnefamilier, seniorer og maritime turi-
ster med interesse i øens grønne og blå kvaliteter. Skuldersæson (medio april - medio juni 
og medio august - medio oktober) for især grupper, der bruger øen til begivenheder og 
events samt lystsejlere og seniorer, der besøger øen på kortere ture eller endagsudflugter 
for bl.a. at spise på kroen. Og endelig ydersæson (medio oktober – medio april) for refu-
giumsøgende kunstnere og stilhedssøgende personer, der ikke kræver megen direkte ser-
vicering andet end eget værelse med adgang til rare fællesrum og mulighed for at købe en 
fødevarekasse baseret på især lokale produkter, der matcher opholdets længde samt mu-
ligheden for et aftenmåltid hos landmandsparret, der driver det lille refugium. 

4.3 MÅLGRUPPER 
 
Målgrupper for Livø – Naturens stillekupé beskrives i skemaet nedenfor i forhold til ka-
rakteristika og konkurrenceparametre. 
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Primære Sekundære 

Seniorer Børnefamilier Grupper Lystsejlere og 

maritime turister 

Kunstnere/  

stilhedssøgende 

Karakteristika: 

 Vækstgruppe 

 Købestærke 

 Betalingsvilli-

ge 

 Mange aktive 

 Ønsker kom-

fort 

 Kultur- og 

naturinteres-

serede 

 Nostalgiske 

 Videreformid-

lere til børne-

børn 

 Tidsmæssigt 

fleksible 

 

Karakteristika: 

 Faldende 

gruppe 

 Betalings-

villige 

 Bundet af 

skoleferier 

 Stiller store 

krav til aktivi-

tetsudbuddet 

 Søger tid til at 

samvær med 

familien 

 Time-out fra 

hverdagen 

Karakteristika: 

 Familie- og 

vennetræf 

 Skole- og 

gymnasie-

klasser 

 Faldende an-

tal lejrskoler 

 Ønsker for-

plejning eller 

mulighed for 

at selv at lave 

mad 

 Ønsker aktivi-

teter 
 Prisbevidste 

Karakteristika: 

 Stigende antal 

lystbådesejle-

re i Limfjor-

den 

 Lavt døgnfor-

brug 

 Både aktive i 

høj- og skul-

dersæson 

 Vanepræget 

 Behov for at 

proviantere 

undervejs 

 Søger natur, 

rene omgivel-

ser og lokale 

attraktioner 

 

Karakteristika: 

 Søger ro og  

arbejdsfred 

 Afkobling fra 

det omgiven-

de samfund 

 Inspirerende 

omgivelser 

 Sætter typisk 

pris på histo-

rie 

 Kvalitetsbe-

vidste forbru-

gere 

Konkurrence-

parametre: 

 Kvalitet 

 God mad 

 Kulturople-

velser 

 Årstidsrelate-

ret naturfor-

midling  

 Mad events 

 Aktiviteter på 

tværs af gene-

rationer 

 Pakketilbud 

 Overnat-

ningstilbud 

m. privatliv 

Konkurrence-

parametre: 

 Børnevenlige 

omgivelser 

 Familierum 

m. eget bad 

 Familieaktivi-

teter i naturen 

for både børn 

og voksne 

 Trygge ram-

mer til fordy-

belse og nær-

vær 

 Pakketilbud 
 

Konkurrence-

parametre: 

 Lavt prisni-

veau (skole-

klasser) 

 Smukke og 

inspirerende 

omgivelser 

 Fællesrum 

 Mulighed for 

at vælge til og 

fra  

 Varierede 

overnatnings-

faciliteter 

(high & low) 

  

Konkurrence-

parametre: 

 Natur  

 Attraktivt 

havnemiljø 

 Sikker havne-

plads 

 Gode havne-

faciliteter 

 Mulighed for 

at proviantere  

 Faciliteter til 

egen havkajak 

 Udlejning af 

havkajak på 

øen 

Konkurrence-

parametre: 

 Rimeligt pris-

niveau  

 Fri adgang til 

trådløst  

internet 

 Rare opholds-

rum til fælles 

brug 

 Fuldt udstyret 

køkken 

 Smukke na-

turomgivelser 

 Fødevarekas-

ser 
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4.4 OVERNATNING, FORPLEJNING OG AKTIVITETER 
 
'Livø - Naturens Stillekupé' bygger på en aktivering af de eksisterende kvaliteter på øen. 
Nogle aktiviteter kan allerede nu opleves på øen. Men de finder ikke sted ofte nok, mang-
ler de rigtige rammer at udfolde sig i eller er ikke formidlet optimalt. Andre aktiviteter skal 
udvikles eller tilføres øen, så udbuddet bliver mere varieret og appellerer til konceptets 
målgrupper. Nedenstående udfoldes nogle af de aktiviteter, der i fremtiden vil kunne teg-
ne Livøs profil og tiltrække flere besøgende til øen. 

4.4.1 Overnatning i autentiske rammer 

Der indrettes mindre familieboliger med fire sengepladser i nogle af de eksisterende byg-
ninger, og der etableres særskilte baderum til værelserne. Modernisering af den eksiste-
rende bygningsmasse tager udgangspunkt i de eksisterende arkitektoniske og kulturhisto-
riske værdier, som husene rummer. Det er vigtigt, at særpræget og den autentiske oplevel-
se af den Kellerske Anstalt bibeholdes. Der er således tale om en relativt enkel opgradering 
og ikke om at skabe 5-stjernede anonyme overnatningsfaciliteter. Samtidig giver teltplad-
sen i sin eksisterende form mulighed for en mere simpel og rustik overnatningsform, som 
kan supplere overnatningsfaciliteterne i husene og give mulighed for en 'low-end'-
oplevelse.    
 
På den måde kan Livø Feriecenter bedre imødegå krav fra både børnefamilier og seniorer 
og samtidig bevare den historie og autenticitet, som gør Livø attraktiv. 
 

4.4.2 Gastronomiske oplevelser 

Muligheden for at nyde god mad er vigtig for den samlede oplevelse af Livø. Maden og ser-
vicen på kroen er i fremtiden en grund til at besøge Livø. Kombineret med de øvrige tiltag 
skal det tiltrække et andet publikum end i dag, eksempelvis danske og udenlandske en-
dagsturister, der køber en dagstur med frokost på Livø Kro som en del af et pakkekoncept 
med overnatning et andet sted.  
 
Et madkoncept, der trækker på lokale fødevarer og ingredienser, er i tråd med tidens ten-
denser inden for gastronomi. Det nordiske køkken, som restaurant Noma har sat på ver-
denskortet, kan også være med til at profilere Livø. På Dragsholm Slot i Odsherred har 
man f.eks. haft succes med en billigere bistroudgave af det nordiske køkken, der baserer 
sig på lokale fødevarer fra Lammefjorden. Med inspiration derfra kunne Livø Kro profile-
res som en 'filial' af Limfjordens Hus i Glyngøre, der serverer Limfjordsspecialiteter. Det 
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vil kræve en kok, der kan føre konceptet ud i livet og profilere kroen, så det er en oplevelse, 
man gerne rejser til Livø for. 

4.4.3 'Kom tæt på naturen'-oplevelser 

Naturformidling på Livø er både i dag og i fremtiden en populær aktivitet for alle alders-
grupper. Især specielle arrangementer såsom overnatningsture på Livø, hvor man kan  
sove i hængekøjer i øens 'troldeskov', indsamle spiselige planter og tilberede mad i det fri 
er meget populære. Antallet af disse udvides i fremtiden. Det interessante ved sådanne 
temaarrangementer er, at de ikke er vejrafhængige. Folk bestiller op til et halvt år i forve-
jen og dukker op, selv om det er gråvejr. Det er oplevelsen, der tæller og muligheden for at 
komme helt tæt på naturen. Her tilbyder Livø nogle helt enestående rammer. 
 
Naturarrangementer á la hængekøjearrangementerne på Livø er hidtil med succes blevet 
markedsført under overskriften 'Giv en CO2-neutral julegave'. En sådan markedsføring, 
der fokuserer på oplevelser frem for gaver, kan i langt højere grad udvikles til Livø. Det er i 
dag især bedsteforældre, som køber oplevelsesgaver til deres børnebørn, fordi de selv har 
stærke naturminder fra deres barndom, som de gerne vil give videre. Men markedet for 
specielle naturoplevelser er stort, og Livø er en perfekt formidlingsplatform, fordi øen 
rummer så varieret en natur. 
 
Andre 'kom tæt på naturen'-oplevelser, der kunne være oplagte at udvikle til det valgte 
koncept kunne være: 
 
 'Smag på Livø – Limfjordens frugter' (rejer, krabber, snegle, fisk) 
 'Smag på naturen' (man kan finde spiselige ting på Livø fra forår til efterår) 
 Opskrifter til at lave mad udendørs (trangia eller bål) 
 Shelters med kik til Limfjorden 
 Vildmarksbadekar i det fri 
 Kendte kokke laver mad med Livø råvarer 
 
Der skal være et øget samarbejde med centrale aktører, der kunne have interesse i at tilby-
de naturaktiviteter på Livø til deres medlemmer. Heriblandt kan især nævnes Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug, Naturvejlederforeningen, Natur 
og Ungdom samt Vesthimmerlands Kommune. Et øget udbud af 'kom tæt på naturen' -
oplevelser kræver tilsvarende flere ressourcer til naturvejleder og lignende formidlings-
personer. 
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4.4.4 Naturværksted 

Da naturformidling er en central del af det valgte koncept 'Naturens Stillekupé' er etable-
ringen af et naturværksted på Livø med tidssvarende udstyr afgørende. Naturværkstedet 
bør rumme udstyr til 25 pers. (en skoleklasse) eller 5-6 familier, som bl.a. kan bruges til 
nye 'kom tæt på naturen'-aktiviteter såsom madlavning i det fri. Naturværkstedet skal bå-
de kunne fungere ubemandet og som ramme for bemandede naturaktiviteter på øen. 
 
Udstyr i naturværkstedet kan eksempelvis være:  
 
 Fiskenet (både almindelige net og 'rejehove' til at fange rejer) 
 Waders (til både børn og voksne) 
 Spande 
 Dåselupper 
 Vandkikkerter 
 Informationstavler i voksdug om dyr, fisk og naturen (skal kunne tåle vand) 
 Trangiaer og båludstyr 
 Hængekøjer 
 
Som en del af etableringen af et nyt naturværksted på Livø, bør der laves en klar aftale om, 
hvem der er ansvarlig for at vedligeholde udstyret og supplere med nyt grej, når noget går i 
stykker eller forsvinder.  
 
Livø kan eventuelt lade sig inspirere af Skovsgaard, Danmarks Naturfredningsforenings 
økologiske herregård på Sydlangeland, der har et stort og populært naturværksted. 

4.4.5 Formidlingsspots 

Historien om Livø og dens særtræk fortælles via formidlingsspots, der placeres forskellige 
steder på øen. Disse kan laves som simple plancheudstillinger, fotofortællinger på skærm, 
sms hotspots, QR scans, podwalks – mulighederne er mange. Fire steder på øen er udpe-
get til formidlingsspots: 
 
 I den tidligere cellebygning på hovedgaden møder besøgende en udstilling om den Kel-

lerske Anstalts tid og virke på Livø.  
 I el-/varmeværket og vandværket kan man lære om bæredygtig energiforsyning og -

produktion på Livø.  
 I det lille udstillingshus fortæller en udstilling om Livøs økologiske fødevareproduktion 

og viser eksempler på spiselige planter på øen.  
 I den tidligere hestestald kan besøgende i naturværkstedet få et indblik i Livøs mang-

foldige natur, fx via laminerede plancher, som naturvejlederne også bruger til 'on site' 
formidlingsaktiviteter.  
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4.4.6 Udvidelse af havnen 

Med Livø i midten af Danmarks største fjord på 1.500 kvadratkilometer er der gode mu-
ligheder for at udnytte beliggenheden til maritime aktiviteter. Der er allerede nu alminde-
lig lystsejlads, men i sommerhalvåret er der stor efterspørgsel på havnen i Livø.  
 
En udvidelse er havnen er på mange måder tiltrængt. Havnen på Livø kan i dag rumme ca. 
30 både og har tit fuld belægning om sommeren, hvor lystsejlere må afvises. Når blæsten 
kommer fra den forkerte side, er det kun muligt at ligge i det indvendige bassin. Antallet af 
lystsejlere i Limfjorden er generelt stigende de senere år, både når det gælder højsæson og 
skuldersæson. Faktisk har der siden 2006 været en stigning på 23 % i overnattende lyst-
sejlere i skuldersæsonen i Limfjorden. En udvidelse til en kapacitet på 50-75 pladser ville 
skabe mulighed for at tiltrække endnu flere lystsejlere på Livø. Bade- og toiletforhold er 
netop istandsat på havnen. Et øget udbud af aktiviteter og formidling af naturen på Livø 
vil også bidrage til at tiltrække lystsejlerne. Udvidelsen af havnen omfatter:  
 

 Udvidelse af havnekapaciteten til 50-75 både 
 Etablering af en eller flere liggebroer til gæstesejlere 

4.4.7 Havkajak 

Med Limfjordens unikke geografi med øer, bugter, pynte, indsøer mm. På et stort areal er 
der enestående muligheder for kajaksejlere med mod på eventyr og oplevelse. Limfjorden 
sikrer både trygge rammer samtidig med, at roeren oplever total frihed og selvbestemmel-
se.  
 
Ligesom Ringkøbing Fjord er lykkedes med den årlige surfer-event 'Waterz', kan Livø i 
fremtiden blive kendt af alle entusiastiske kajakroere som stedet, hvor der årligt afholdes 
konkurrencen Limfjordslegene for Nordeuropas bedste udøvere. 
 
En sådan event vil være et tilløbsstykke for familie og andre interesserede, der på grund af 
øens lille størrelse har mulighed for at se sejladsen i en enestående 360 graders vinkel. 
Samtidig er der for hobbyroere mulighed for at sejle øen rundt på en dagstur med eller 
uden guide. Livø kan med en opgradering af faciliteterne til kajaksejlads og den rette for-
midling blive en spydspids for kajaksejladsen i Limfjorden.  
 
Bedre mulighed for havkajak på Livø kan omfatte:  
 
 Bådskur med havkajakker til udlejning for endagsturister og overnattende på Livø 
 Årlig event - Limfjordslegene 
 Ophalingspladser til kajakker rundt på øen 
 Folder over ophalings- og teltpladser i Limfjorden 
 

24 � �Dansk Bygningsarv A/S  ·   



 

Sælreservatet på Livø Tap er en enestående naturoplevelse, der i dag opleves fra vandsiden 
på sælsafarier arrangeret af Rederiet Miniline. Efterspørgslen er stor – og ofte større end 
udbuddet. De populære sejlture vidner om en stor interesse for sælkolonien og at der er 
marked for at tænke i nye baner, hvad angår oplevelsesformen. For at skabe en personlig 
og autentisk oplevelse af sælerne i deres rette element vil det i fremtiden være muligt at 
leje kajakker på Livø, så man selv kan sejle så tæt på sælerne som lovgivningen tillader. 
Kajakudlejningen varetages af Naturstyrelsen. 
 
Det anbefales, at der etableres et samarbejde med en lokal havkajakudbyder, som kan ar-
rangere fx aftensejlads og dagsture, fx som en del af et pakketilbud til øen. Dette vil øge 
markedspotentialet betragteligt; havkajak er ikke for begyndere.  

4.4.8 En levende og bæredygtig Livø Avlsgård 

Livø Avlsgård profileres i højere grad som udstillingsvindue for Naturstyrelsens økologi-
ske demonstrationslandbrug på øen, der bl.a. demonstrerer samspillet mellem landbrug 
og energiproduktion. Dybstrøelsen fra køerne på gården bruges til at lave biogas i det ny-
byggede biogasanlæg og der etableres et høtørringsanlæg, som udnytter en del af so-
verskudsvarmen fra biogasanlægget, som kan anvendes til høtørring og i øvrigt også korn-
tørring, opvarmning af væksthus, og måske mere endnu fra kvæget til at tørre høet. På sigt 
bygges der en mere tidssvarende kostald, som frigiver den nuværende kampestensbygning 
til klappedyrsstald for besøgende. 
 
Bortset fra det årlige høstmarked udnyttes avlsgården langtfra nok til oplevelser for besø-
gende. I fremtiden tilbyder øens naturvejledere rundvisninger på gården, hvor en person 
fra landbruget fortæller om landmandsliv på Livø og hvad det vil sige at bo på en ø med 
kun 9 beboere. En autentisk fortælling, der adskiller sig markant fra den hverdag, de fleste 
besøgende kender og som vil kunne tiltrække bl.a. dagsturister. 
 
Der etableres en gårdbutik på Livø Avlsgård, som sælger produkter fra Livø, heriblandt 
korn, (frossent) oksekød fra gårdens Aberdeen Angus-besætning og grøntsager fra egen 
produktion. Lige nu dyrkes der ikke grøntsager til videresalg på øen, bl.a. fordi der ikke er 
nogen aftale med Livø Feriecenter om at aftage produkter fra gården. Visionen er, at turi-
ster på Livø i fremtiden både har mulighed for at købe lokalt producerede grøntsager, 
frugt, kød og korn til eget forbrug og indtage måltider baseret på lokale råvarer i Livø Fe-
riecenter.  
 
En mulighed kunne også være, at turister - heriblandt lystsejlere – kan bestille fødevare-
kasser med 'LivØ'-produkter (a la Aarstiderne) enten før eller under deres besøg på Livø. 
Hvis der ikke kan produceres nok lokalt, kan man evt. indlede et samarbejde med Små-
øernes Fødevarenetværk om salg af Øspecialiteter fra de småøproducenter, der er med i 
netværket. Heriblandt kan nævnes is på birkesaft fra Skarø, kvalitetsvin af druer dyrket på 
Årø, gedeprodukter fra Avernakø, æblemost og cider fra Fejø m.m. 
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I tilknytning til gårdbutikken etableres et enkelt, mindre arbejdende værksted, hvor land-
mandskonen, Bente, kan afholde fx bage- og syltekurser for øens gæster. Kurserne kan 
være attraktive for børnefamilier og grupper, men også i mindre grad for endagsturisterne 
på øen.  
 
Endelig kan arrangementer med kendte kokke på Livø, som laver 'mad-events' med ud-
gangspunkt i produkter fra avlsgården og spiselig natur på øen, være en måde at aktivere 
Livø, som vil være attraktiv for flere af øens målgrupper. Dette bør foregå som et samar-
bejde mellem Livø Feriecenter og Naturstyrelsen, hvor avlsgården eksempelvis danner 
ramme om events og arrangementer, mens feriecenteret ligger storkøkken og faciliteter til. 
 
Det anbefales, at gårdbutikken er af mindre skala med et lille vareudbud og lille egenpro-
duktion og kan drives som deltidsbeskæftigelse med korte åbningstider. Et stort varesor-
timent vil ikke være en 'driver' for salget. Snarere vil det være den fine købsoplevelse i den 
velbevarede lade, jord-til-bord-oplevelsen på gården, hvor størstedelen af produkterne er 
dyrket samt aktiviteterne i det arbejdende værksted i tilknytning til gårdbutikken. 

4.4.9 Refugium 

For at aktivere Livø i yderperioderne anvendes udvalgte Nonnebo, Munkebo og Tide-
mandsminde primært i lavsæsonen, men evt. også i dele af skuldersæsonen, som refugium 
for forskere, kunstnere og andre stilhedssøgende personer, der behøver ro til fordybelse. 
Bygningerne efterisoleres, så de kan bruges til formålet.   
 
Et refugium på Livø vil både kunne sælges på og styrke konceptet Naturens Stillekupé. 
Stilhed, fordybelse og muligheden for at blive inspireret af en unik natur og kulturhistorie 
markedsføres som en form for eksklusivitet, man kan opnå på Livø. Dét at refugium-
gæsterne bliver serviceret af landsmandsparret på øen og har mulighed for at købe fødeva-
rekasser med lokale fødevarer og indtage aftenmåltidet på Livø Avlsgård bidrager til en 
særlig oplevelse.  
 
Det anbefales, at der indgås aftaler med foreninger som eksempelvis Dansk Artist For-
bund, Dansk Forfatterforening, Dansk Magisterforening m.fl. om at tilbyde deres med-
lemmer et refugiumophold på Livø. Da flere og flere præster inden for sognekirken søger 
på refugiumophold, vil det også være en idé at indgå aftaler med stiftsøvrigheder. Derud-
over kan det være en mulighed at samarbejde med andre refugier i Danmark så som Ørs-
lev Kloster (v/ Limfjorden mellem Skive og Viborg) eller Hirsholmene (nordøst for Frede-
rikshavn) om at henvise til hinanden.  
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4.5 UDVIKLING AF PAKKETILBUD 
Tilsyneladende konkurrenter bør i fremtiden ses som mulige samarbejdspartnere og som 
kanaler til at øge antallet af dagsturister og kortere overnatningsophold på øen. Dette kræ-
ver en målrettet markedsføring og samarbejde med andre feriesteder i regionen om pakke-
tilbud til turister. 
 
Pakketilbud kan fx være:  
 
 Rabat på færgeoverfart og/eller spisning på Livø Kro ved overnatning på hoteller, van-

drerhjem eller campingpladser i regionen. 
 Rabat på færgeoverfart og/eller spisning på Livø Kro til sommerhusturister. 
 Rabat på Livø natur- og madarrangementer ved overnatning på samarbejdende  

feriesteder. 
 Særlige gruppe- og familiepriser (:Legoland-modellen) 
 Tematiske dagsture til Livø (natur, kultur, mad, sælsafari, kajak), der supplerer ophold 

og aktivitetsudbud på feriesteder i regionen. 
 Deltag i livet på Livø Avlsgård om dagen og spis på Limfjordens Hus om aftenen. 
 Besøg Vitskøl Kloster om dagen og overnat på Livø Feriecenter. 
 Lær at sejle kajak på Livø som gæst på Dayz Feriecenter. 
 Pakketure til lystfiskere og stilhedssøgende personer i skuldersæsonen. 
 

 
 

Eksempel Sort Safari: Pakketilbud og strategiske samarbejder 

   

 Firmaet Sort Safari i Møgeltønder har skabt en bæredygtig for-
retning baseret på naturoplevelser og -formidling ved at indgå i 
strategiske partnerskaber med andre turismeaktører. En leven-
de hjemmeside med kalenderfunktion og webshop gør det mu-
ligt at reservere udflugt, overnatning og købe udstyr til naturop-
levelser med få og sammenhængende klik. Et Sort Sol Shop-
pingKort giver rabat på overnatning, spisesteder, shopping og 
kunst i lokalområdet og andre steder i Danmark. Kunderne er 
overvejende 55+, men også børnefamilier og firmaudflugter fri-
stes af konceptture som 'De 5 største' og 'De 5 mindste', hvor 
man kan opleve hhv. de fem største og mindste dyr i Vadehavet. 
Sort Safari har indgået partnerskab med lokale medier som  
Jyske Vestkysten om at tilbyde deres læsere ture til favorable 
priser. 
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Øget markedsføring bør målrettes: 
 
 Aktivt samarbejde med lokale attraktioner samt hoteller, vandrerhjem og camping-

pladser i regionen. 
 Produktion og distribution af opdateret Livø folder til samarbejdspartnere. 
 Løbende distribution af Livø-foldere til turistbureauer og sommerhusudlejere 
 Opdateret Livø-hjemmeside med pakketilbud og links til samarbejdspartnere 
 Samarbejdsaftaler med og løbende nyhedsfeed om Livø til lokale medier. 
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5. Bygninger 

Bygningsmassen på Livø er udviklet indenfor de seneste 135 år og primært inden-
for de første 50 år af denne periode. Der er sket forandringer over tid, men udviklin-

gen har været nænsom mod miljøet som helhed. Det oprindelige udgangspunkt for 
stedet som institution og landbrug er fortsat stærkt afspejlet i de fysiske forhold. 
Bebyggelsen egner sig godt til at indgå i realiseringen af 'Naturens Stillekupé'. 
 
Bebyggelsen på Livø består af en fin helhed af velplacerede, velbyggede bygninger, pri-
mært i stilarterne landlig historicisme og nationalromantik. 
 
Der er i alt 44 bygninger og udhuse samt en skorsten - og dertil nogle halvtagsoverdæk-
ninger – på Livø. Bygningerne er altovervejende opført i årene 1875-1920 - kun ca. 20 % af 
bygningsmassen er kommet til efter 1920. Der er en gennemgående brug af traditionelle 
byggematerialer og håndværksmetoder på alle huse, fx: 
 
 Pudsede, kalkede facader/kampestensfacader/teglfacader 
 Røde tegltage/eternitfibercement på avlsbygninger og udhuse 
 Malet træværk 
 
Helheden i den bebyggede del af Livø er meget god og har indiskutabel høj bevaringsvær-
di. Dens primære kvaliteter udgøres bl.a. af: 
 
 Det enkle vejforløb med én smal hovedvej, vejtræer og eltråde på stolper 
 Den byggeskikmæssigt homogene, tilnærmelsesvis jævnaldrende bygningsmasse 
 Bygninger i relativt lille, human og ikke-monumental skala, 'drysset ud' på en flade 
 Forløbet og skiftet i karakter af bygningerne langs vejen 
 Gården med en egen karakter som afslutning på vej- og bebyggelsesforløb 
 Bebyggelsens relation til naturen 
 En overvejende god vedligeholdelsesstandard 
 En høj grad af originalitetsfornemmelse, trods ændringer over tid 
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Det vurderes, at der samlet set er bevaringsværdige bygninger og udhuse i øens bebyggelse 
i følgende kategorier:  
 
 33 bygninger af høj bevaringsværdi 
 7 bygninger af middel bevaringsværdi 
 4 bygninger af lav bevaringsværdi 
 
Der er størst bevaringsværdi i bygningernes ydre frem for i det indre. Der forefindes dog 
stadig en række bevaringsværdige træk og bygningsdele, som giver karakter til interiører-
ne, men samlet set lever indtrykket ikke op til de forventninger, der skabes i det ydre. 

5.1 VURDERING I FORHOLD TIL KONCEPT 
 
Overordnet set vurderes det, at den nuværende bebyggelse på øen er tilstrækkelig stor og 
anvendelig til at danne ramme om de nye aktiviteter, som konceptet fordrer. 
 
Endvidere vurderes det, at bebyggelsen har mange arkitekturværdier at bygge videre på, 
som kan understøtte konceptet 
 
Samtidig er bebyggelsen i det indre ikke repræsentant for en 'urørlig arkitektur', der kan 
hindre ønsker om forandringer. Derfor er en realisering af konceptet foreneligt med en 
fortsat høj bevaringsværdi. 
 
Tilpasningen af bygningerne og miljøet til konceptet belyses yderligere i notatet 'Grøn Li-
vø, konceptpræcisering - Præcisering og implementering af konceptet i de fysiske ram-
mer'. 

5.1.1 Lovgivningsmæssige rammer 

Der gælder mange naturbeskyttelsesbestemmelser af forskellig karakter for Livø. Det vur-
deres på den baggrund, at det kan være en udfordring at få tilladelser til det planlagte ny-
byggeri i forbindelse med avlsgården. Såvel Naturstyrelsen som kommunen vil være myn-
dighed på området i forbindelse med en udvikling af øen. 
 
Der er ingen bygningsfredninger eller bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige i 
den kommunale planlægning. Livø er derimod udpeget som værdifuldt kulturmiljø i 
kommuneplanen. 
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5.1.2 Nødvendige bygningsforandringer i realiseringen 

Når konceptet skal implementeres, opstår et behov for fysiske ændringer af de eksisteren-
de bygninger og deres umiddelbare omgivelser - dels i forhold til bygningernes foreslåede, 
fremtidige anvendelse og dels i forhold til energiforbedringer af bygningerne. 
 
Følgende bygningsændringer bør foretages af hensyn til anvendelse og teknisk tilstand: 
 
WC og bad 
 renovering og nyindretning af badefaciliteter til camping i 1 bygning 
 fornyelse af wc- og badefaciliteter i 8 bygninger 
 etablering af to nye badeværelser på 1. sal i 3 bygninger 
 etablering af nye toiletter i 1 bygning 
 
Køkken 
 renovering og nyindretning af stort vandrekøkken i 1 bygning 
 fornyelse af køkkener i 8 bygninger 
 etablering af nye tekøkkener i 2 bygninger 
 
Klimaskærm og opretning af teknisk tilstand 
 renovering ude og inde/generel istandsættelse af 4 udhuse 
 indvendig og udvendig istandsættelse af 2 bygninger 
 fundering og opretning af statiske problemer, alvorlige sætninger og revner i 1 bygning 
 omlægning af tag på 5 bygninger 
 generel udvendig istandsættelse af 2 bygninger 
 istandsættelse af original yderdør på 1 bygning 
 
Indvendige ombygninger og istandsættelser 
 renovering af 1. sal med indretning af opholdsrum til campister/friluftsfolk i 1 bygning 
 ombygning til fire lejligheder med eget køkken og bad i 2 bygninger 
 generel indvendig istandsættelse af overflader i 14 bygninger 
 delvis indretning til dobbeltværelse-brug på 1. sal i 1 bygning 
 nyindretning af længe til fornyet naturværksted i 1 bygning 
 indvendig istandsættelse og tilpasning til anlæggene til energiproduktion i 1 bygning 
 indretning af gårdbutik i 1 bygning 
 
Interiør/løsøre 
 ny møblering i 11 bygninger 
 etablering af udstilling/formidling om kraftvarmeproduktionen på øen i 2 bygninger 
 etablering af ny udstilling om den Kellerske anstalt i 1 bygning 
 nyindretning af udstilling om dyrehold og energiproduktion på avlsgård i 1 bygning 
 ny møblering til opstilling ved arrangementer i 1 bygning 
 nyindretning af udstilling om Livøs plantebaserede fødevareproduktion i 1 bygning 
 ny havemøblering, der appellerer til at spise i det fri 
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 indretning med naturformidling og kikkert i 1 bygning 
 
I 5 bygninger og 3 udhuse er der ingen behov for ændringer 
 
Følgende bygningsændringer bør foretages pga. energiforbedrende tiltag, der reducerer 
bygningernes varmetab. 
 
 Energiforbedring med efterisolering af tag og vinduer og om muligt også terræn, etage-

adskillelser og ydervægge af én helårsbolig 
 Gennemgang for energibesparende muligheder, der dels kan gennemføres nu og dels 

kan planlægges til gennemførelse i forbindelse med fremtidige vedligeholdelses- og 
istandsættelsesarbejder i to helårsboliger 

 Nye vinduer/nye forsatsrammer med energiglas samt gennemgang og supplering af 
isolering i ydervægge, etageadskillelser og tagkonstruktion i tre bygninger 

 
Endvidere er der behov for, at der etableres/bygges følgende nye anlæg på øen: 
 
Ved havnen 
 udvidelse af havnen 
 ny servicebygning på havnen 
 bådskur til lejekajakker 
 liggebroer til gæstesejlere 
 
Ved bebyggelsen 
 biogasanlæg 
 stald 
 høtørringsanlæg  
 opbevaring af maskiner, foderhalm og køretøjer 
 
På øen/ude i naturen 
 bålpladser 
 ophalingspladser 
 udendørs badekarpladser 
 shelters 

5.2 ANBEFALINGER 
 
Overordnede anbefalinger er: 
 
 Bevaring af helheden kan udmærket fortsætte som hidtil, hvad angår fastholdelse af 

bebyggelsesstrukturen og bygningsplejen i det ydre 
 Der bør skabes større sammenhæng mellem ude og inde i bygningerne 
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 De eksisterende, oprindelige kvaliteter skal fremelskes og understreges og danne afsæt 
for fremadrettet istandsættelse og eventuel ombygning 

 En fremtidig oplevelse af kvalitet og luksus bør bestå i styrkelse af autenticitet og en-
kelhed, der læner sig op ad historien på stedet. Et motto for vedligeholdelsesidealet kan 
være 'æstetik og byggeskik anno 1880-1920' 

5.2.1 Rammer og planlægning 

 Der bør indledes en samarbejdende dialog med kommunen, så udviklingsprocessen på 
Livø kan ske i overensstemmelse og synergi med kommunens strategier, bestemmelser 
og muligheder. 

 Særligt skal der sættes fokus på tids- og ressourceperspektivet i at opnå eventuelle di-
spensationer eller tilsvarende fritagelser fra rammer og bestemmelser, især i forbindel-
se med nybyggeri. 

5.2.2 Byggeskik og håndværk 

 Den gode helhed bør også fremadrettet fastholdes ved hjælp af en traditionel brug af 
byggematerialer og en høj vedligeholdelsesstandard. 

 Det indvendige af bygningerne bør i højere grad end nu behandles ud fra den oprinde-
lige brug af materialer og overflader. 

5.2.3 Anvendelse 

 Bygningerne kan med fordel i højere grad end nu anvendes differentieret og behandles 
varieret – særligt indvendigt. 

 Bygningerne kan anvendes mere, og de mange m2 kan udnyttes bedre end nu, uden at 
bevaringsværdier tabes. 

 Det er muligt og hensigtsmæssigt at indrette mindre (bolig)enheder i nogle af bygnin-
gerne uden at give køb på bevaringsværdierne. 

 
På den baggrund foreslås en disponering af aktiviteter i de fysiske rammer, som tager ud-
gangspunkt i den bygningsanvendelse og fordeling, der er i dag, men bygningerne bear-
bejdes med en opgradering, udvidelse og nuancering af den nuværende brug. Det betyder i 
hovedtræk, at: 
 
 Vandrelaterede aktiviteter samles i og omkring havnen, herunder lystsejlere, havkajak 

og sælsafari samt den umiddelbare servicering af disse. 
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 Naturrelaterede aktiviteter udgår fra en samlende indendørs base i Livø Avlsgårds 
Vestlænge. Med en nyindretning og udvidelse bliver det nuværende naturværksted et 
oplagt udgangspunkt for naturformidling og naturoplevelser på hele øen. 
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 Landbrugsproduktionen fastholder sit naturlige udgangspunkt i bygningerne på Livø 
Avlsgård, samt i nye bygninger nord-vest for gården og kobles med formidlingsfacilite-
ter vedr. fødevareproduktionen på stedet. 

 
 Fødevaresalg og gastronomiske oplevelser centreres i et bælte, der strækker sig langs 

hovedgaden fra købmanden til avlsgården. 
 
 Ferieboliger og rammer til fællesskaber centreres omkring vejkrydset, og den uformel-

le, gruppeorienterede brug af pavillonerne I, II, III og IV opretholdes i en fornyet form, 
dog med en indretning der giver fleksible muligheder og flere dobbeltværelser end nu. 

 
 Forsamlingshuset benyttes til foredrag og arrangementer med tilknytning til såvel na-

tur-, fødevare- og vandaktiviteter som til feriebolig-, fællesskabs- og besøgsaktiviteter. 
 
 Ferieboliger til familier og seniorer indrettes i Munkebo og Nonnebo og placeres der-

med i periferien af fællesskabets sfære med øgede private muligheder ude og inde. 
Endvidere indrettes en feriebolig i Tidemandsminde. Disse bygninger bruges til refugi-
um i lavsæsonen. 

 
 Friluftsturismen udgår fra campingpladsen, og Skolen forbedres og renoveres som ser-

vicecenter for campingen og eventuelt også lystsejlere. 
 
 Helårsboligerne fastholdes som de nuværende, og ekstra overnatningsboliger indrettes 

blandt andet i relation til dem. 
 
 Energiproduktionen placeres dels i det nuværende varme- og elværk, dels i, på og ved 

den nordlige avlsgård samt ved havnen. 

5.2.4 Energiløsninger 

 Der bør ikke arbejdes med udvendige isoleringer af ydervægge. Indvendige isolerings-
løsninger til ydervægge bør kun overvejes, såfremt nye anvendelser fører til øget op-
varmningsbehov. 

 Der kan med fordel arbejdes med isoleringsløsninger til tag, etageadskillelser, terræn, 
og vinduer frem for til ydervægge 

 Skal der placeres solfangere til vandopvarmning eller andre energiforsynende elemen-
ter på bygningerne bør de placeres på bagsider, væk fra vejen og gerne bearbejdes på 
en måde, så de indgår enten meget diskret eller bevidst/kunstnerisk i arkitekturen 

 Det anbefales, at man benytter sig af taget/tagene på den/de nye driftsbygning(er) til 
eventuelle opsætninger af solcelleanlæg.  
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5.2.5 Brug af fortællingen 

 Fortællingen om Livøs bebyggelse er en bevaringsværdi i sig selv, der kan fremhæves 
og gøres attraktiv. 
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6. Energiforsyningsløsninger 

Energiforsyningskonceptet til øen udvikles i to faser, hvoraf den første fase skaber et ba-
sisscenarie med realistiske, vedvarende forsyningsalternativer og den anden er et mere 
vidtgående scenarie med en endnu højere grad af selvforsyning. De to scenarier er altså 
ikke alternativer til hinanden, men faseopdelinger, hvor basisscenariet er første del af om-
lægningen til den nye energiforsyning på øen. Konceptet har fokus på såvel forsyning og 
fordeling af varme og varmt vand og på forbrug i bygningerne. 
 
I fase 1 vil udviklingen af energiforsyningen bestå i etablering og renovering af følgende 
faciliteter: 
 
 renovering/udskiftning af fjernvarmenet og elektricitetsnet 
 etablering af solcelleanlæg samt små vindmøller på havnen 
 etablering af biogasanlæg (gårdanlæg) 
 eftergang af eksisterende træfyringskedel  
 udskiftning af eksisterende dieselgeneratorer 
 
I fase 2 vil udviklingen til det fulde energikoncept eventuelt bestå i: 
 
 solvarmeanlæg på havnen 
 etablering af IFGT gasturbine 
 anvendelse af biogas til transportformål 
 etablering af batteripakker 
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6.1 BAGGRUND 
Målsætningen for opgaven med energidelen har været at identificere og specificere to  
bæredygtige energiforsyningsløsninger, der uden elforsyning fra fastlandet og så vidt mu-
ligt baseret på øens egne energiressourcer skal levere energi til øen. 

Opgaven har været grebet an på den måde, at der indledningsvist er set på en bred vifte af 
mulige løsninger. Herefter er der set mere detaljeret på nogle udvalgte løsninger baseret 
på en kortlægning af energi- og stofstrømmene på øen samt diskussioner med Naturstyrel-
sen og Dansk Bygningsarv vedr. kriterier for udvælgelse, herunder også hvordan energi-
løsningerne passer ind i det samlede koncept for Livø. 

6.2 DE VALGTE ENERGIFORSYNINGSLØSNINGER 
I opstillingen af energiforsyningsløsninger er der lagt vægt på, at øen fortsat har en elek-
tricitetsforsyning, der er uafhængig af fastlandet, at energiforsyningsløsningerne kan 
håndtere byudviklingen på øen, som forventes at finde sted over en periode på måske 10 
år, samt at der så vidt muligt ikke indgår fossilt brændsel, og at øen er CO2-neutral. Under 
forudsætning af, at det kan finde sted på en bæredygtig måde, herunder at der ikke tæres 
på øens organiske ressource, skal øen endvidere være selvforsynende med energi. 

Der har fra start været lagt op til, at de to energiforsyningsløsninger skulle adskille sig fra 
hinanden i forhold til, hvor vidtrækkende de er. Den ene løsning skulle være baseret på 
nye løsninger, der er fremadrettede, innovative og endnu er under udvikling, mens den 
anden løsning skulle være baseret på allerede kendte og afprøvede teknologier, herunder 
fortsat drift på dieselgeneratoren, evt. baseret på biodiesel/rapsolie. 

De to energiforsyningsløsninger fokuserer på interaktionen med naturens kredsløb og er 
ikke nødvendigvis synlige. Grundlaget for energiforsyningen er ressourcer fra skov- og 
landbrug. I valget af konceptet Naturens Stillekupé er der samtidigt foretaget en række 
fravalg. F.eks. er det besluttet ikke at sætte en stor vindmølle op på øen. 

De to energiforsyningsløsninger er opstillet på en måde, så de ikke skal ses som alternati-
ver til hinanden, men mere skal betragtes som faseopdelinger. Fase 2 skal således betrag-
tes som en forlængelse af fase 1 i retning mod at skabe et 100 % VE baseret Livø. Faseop-
delingen understøtter også det forhold, at den udvikling som sættes i gang på Livø med 
øget aktivitetsniveau til følge forventes at finde sted over nogle år. 

Centralt for begge de beskrevne energiløsninger er, at de baserer sig på fortsat fjernvarme-
forsyning på Livø og så vidt muligt også på samproduktion af el og varme. Såfremt en løs-
ning havde været at etablere en stor vindmølle på øen, kunne individuelle varmepumper 
eventuelt have været et alternativ til fjernvarme. Men med udgangspunkt i, at ressourcer 
fra skoven og landbruget skal være omdrejningspunktet for energiforsyningen, er det rele-
vant fortsat at forsyne øen med fjernvarme. 
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6.2.1 Kortlægning af energi- og stofstrømme 

Nuværende situation 
Kortlægningen af energiforbruget på Livø har vist, at der i dag er et årligt elforbrug på øen 
på 164.000 MWh. Herudover er der et fjernvarmeforbrug (rumvarme og varmt brugs-
vand) inkl. nettab på 513 MWh, et brændselsforbrug til varme på Avlsgården, Skipperhu-
set og Gartnerboligen på 118 MWh samt et brændselsforbrug til transport (inkl. færge) 
samt landbrugsmaskiner på 266 MWh. Kortlægningen har desuden vist, at der er et sam-
let årligt brændselsforbrug på 1.289 MWh, hvoraf langt størstedelen er i form af dieselolie. 
F.eks. er der i dieselgeneratoren et forbrug på 685 MWh diesel pr. år. 

Oversigten over nuværende stofstrømme har vist, at der er et biomassepotentiale fra sko-
ven på cirka 420 kfm træ og en biomasseressource fra det økologiske landbrug på knap 
390 tons gødning. Der vil eventuelt være mulighed for en større mængde biomasse fra 
skoven i en periode.  

Gødningsmængden på de knap 390 ton er under forudsætning af, at gødningen opsamles 
alle de 155 dage, hvor dyrene går på stald, inkl. perioden med adgang til udeareal. Det vur-
deres, at det ikke vil være muligt at opsamle gødningen i de 210 dage, hvor dyrene går på 
harmoniarealer og naturplejearealer. 

Biomassemængden fra skoven på de cirka 420 kfm træ vurderes at svare til et energiind-
hold på mellem 790 og 890 MWh. Ved sammenligning med opgørelsen af det samlede 
brændselsforbrug på 1.289 MWh kan det dermed konkluderes, at biomassemængden fra 
skoven svarer til en energimængde på cirka 60-70 % af øens samlede brændselsforbrug, 
som det er i dag. 

Mængden af dybstrøelse/gødning vurderes - afhængigt af anlægstypen - at ville kunne 
producere en biogasmængde på cirka 30.400 Nm3 CH4 ved 90 dages udrådning. Med en 
nedre brændværdi for CH4 på 9,97 kWh/Nm3 svarer det til et energiindhold på 303 MWh. 
En eventuel biogasproduktion fra dybstrøelsen vil dermed kunne dække cirka 24 % af øens 
samlede brændselsforbrug, som det er i dag. 

Det vil være muligt at øge biogasmængden udover de 303 MWh, såfremt der kan tilføjes 
kløvergræs i biogasanlægget sammen med dybstrøelsen. En anvendelse af kløvergræs i 
biogasanlægget skal dog holdes op mod de alternative muligheder for brug af marken, 
herunder i hvilket omfang marken ønskes anvendt til produktion af foder kontra produk-
tion af kløvergræs til energiformål. Det vil desuden være muligt at øge biomasseressour-
cen, såfremt der kan tilføjes organisk affald fra storkøkkenet og/eller tang/søstjerner. Der 
vurderes ikke at være noget biogaspotentiale fra naturplejearealer eller fra vandløb (grø-
de). 

Samlet set kan biomassen fra skoven samt dybstrøelsen/gødningen fra landbruget umid-
delbart dække 80-90 % af øens samlede brændselsforbrug med udgangspunkt i situatio-
nen som den er i dag. I praksis vil denne dækningsgrad dog være mindre, da det vil være 
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vanskeligt at finde teknologier, som kan udnytte disse ressourcer fuldt ud - også når der 
tages hensyn til forbrugsvariationer samt forholdet mellem el- og varmeforbrug.  

For at opnå en så høj dækning med vedvarende energi som muligt, vil der være behov for 
nogle elproducerende VE-teknologier i form af solceller samt eventuelt også små vindmøl-
ler. Desuden vil der fortsat være brug for dieselgeneratoren, eventuelt på importeret raps-
olie, som backup og som stabiliserende enhed. 

 
Fremtidig situation 
Dansk Bygningsarv har vurderet, at antallet af overnatninger i Livø feriecenter kan stige 
med cirka 50 % i forhold til i dag. Tages der hensyn til renoveringen af fjernvarmenettet, 
herunder også tilkobling af avlsgården samt gartnerboligen, og tages der ligeledes hensyn 
til den forudsatte udskiftning til LED pærer, vurderes det at forøgelsen i antallet af over-
natninger vil medføre en stigning i elforbruget på cirka 14 % og en reduktion i varmefor-
bruget på cirka 3 %. 

Det vil være muligt at komme endnu længere ned i varmeforbrug, såfremt bygningerne 
energirenoveres. Men eftersom der både i dag og fremover vil være gode muligheder for 
billig og miljøvenlig varmeproduktion på øen, herunder overskudsvarme på kraftvarme-
teknologierne, er der ikke grundlag for at energirenovere bygningerne, medmindre byg-
ningerne i forvejen skal renoveres og energirenoveringen derved kan foretages for relative 
lave omkostninger eller bygningernes brug ændres, så dårligt isolerede bygninger skal be-
nyttes om vinteren. 

Det fremtidige energiforbrug og de løsninger, som er i spil, vil kun i begrænset omfang 
påvirke stofstrømmene på øen. Der vil blive anvendt en større mængde træ fra skoven, 
men stadig indenfor rammerne af den mængde, som er skønnet som værende fuldt bære-
dygtig. Anvendelsen af dybstrøelse til biogasproduktion ændrer ikke på det forhold, at 
dybstrøelsen fortsat kan anvendes til gødning af markerne. Tværtimod så har den afgasse-
de dybstrøelse en lidt højere gødningsværdi, end dybstrøelsen har i dag. Det er dog vigtigt 
at være opmærksom på, at den afgassede dybstrøelse er på en mere flygtig form og derfor 
skal udspredningen finde sted på et egnet tidspunkt. F.eks. må den ikke finde sted under 
bagende sol, da gødningen da fordamper fra marken. 

Det vil som nævnt være muligt at anvende køkkenaffald i biogasanlægget, hvorved stof-
strømmene påvirkes i positiv retning. Dette vil dog kræve kildesortering samt eventuelt 
også et hygiejneanlæg (varmebehandling). En anvendelse af køkkenaffald i biogasanlægget 
vil bidrage positivt til håndteringen af Livøs affaldsproblem og reducere behovet for dyr 
transport af containere med affald til fastlandet. Det vil desuden sende et signal til øens 
brugere om, at der tænkes i bæredygtighed og genanvendelse - og at det har stor betydning 
for et ø-samfund som Livø. Det kan eventuelt gøres til et krav, at alt affald kildesorteres og 
at hele den organiske del fra kro, storkøkken og udlejningshuse indsamles og tilføres bio-
gasanlægget. 

Såfremt der kan gives tilladelse til det, kan en fremtidig mulighed også være, at anvende 
human gødning i biogasanlægget.  Hermed undgås det, at dette skal transporteres væk fra 
øen som det sker i dag. 
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Endelig kan en yderligere mulighed måske være at anvende tang/søstjerner i biogasan-
lægget. Indsamlet tang kan efter sortering i f.eks. tromlesigter og vask indgå i biogasan-
lægget. Analyser af tang har vist, at den indeholder næringsstoffer, som også efter biofor-
gasning kan tilføre værdifulde næringsstoffer, dvs. har en jordforbedrende effekt ved an-
vendelse af restprodukter. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig op-
skylning af tang på kystbredder.  

En udnyttelse af akvatisk biomasse vil derfor bero på høst i vandkanten og/eller dyrkning i 
kulturer. Makroalger som sukkertang kan f.eks. produceres på ringe under vand eller på 
linjer spændt ud mellem bøjer og høstes en gang årligt. Farvandet omkring Livø er registe-
ret som internationalt beskyttelsesområde. Der er deraf følgende restriktioner på mulige 
aktiviteter i området, men en endelig afklaring på dette vil afhænge af gældende myndig-
hedsvurdering, herunder en Natura 2000 konsekvensvurdering. 

Såfremt det besluttes at gå videre med biogasanlægget bør ovennævnte forhold afklares i 
et detailstudie vedr. biogasanlægget. 

6.2.2 Energiforsyningsløsning - fase 1 

I fase 1 er som nævnt valgt teknologier, der umiddelbart kan implementeres og hvor tek-
nologierne har en vis modenhed og der dermed kan påregnes en høj driftsstabilitet. 

 
Forbrug og distribution 
Det foreslås, at fjernvarmeforsyningen på Livø opretholdes. Da det eksisterende fjernvar-
menet er i dårlig stand, vurderes det, at der er behov for en renovering/udskiftning. Dette 
gælder især, hvis bygningerne skal til at bruges mere i skuldersæsonen og eventuelt også 
om vinteren. I forbindelse med renoveringerne/udskiftningen vil det være oplagt også at 
koble Avlsgården samt Gartnerboligen på fjernvarmeforsyningen. Skipperhuset vurderes 
derimod at ligge for langt fra fjernvarmesystemet til at det kan svare sig også at koble dette 
på. En renovering/udskiftning af fjernvarmenettet vil medføre et reduceret varmetab i net-
tet. 

Da der i dag er varmeoverskud på Livø som følge af elproduktion på dieselgeneratoren 
samt mulighed for billig og miljøvenlig varme produceret på trækedlen - og da der også på 
sigt ser ud til at være godt med varme grundet fortsat brug af kraftvarmeteknologier - er 
der ikke umiddelbart behov for at energirenovere bygningerne, medmindre bygningerne i 
forvejen skal renoveres og energirenoveringen derved kan foretages for relativt lave om-
kostninger eller bygningernes brug ændres, så dårlige isolerede bygninger skal benyttes 
om vinteren. 

Da el er en stor udfordring på øen i relation til at få gjort energiforsyningen VE baseret 
samt baseret på lokale energiressourcer, bør der tænkes i elbesparelser. Det mest oplagte 
er umiddelbart at udskifte al belysning med LED pærer. Foruden LED pærer kan der være 
et yderligere elbesparelsespotentiale i form af udskiftning af pumper, udskiftning af køle-
/fryseskabe samt energistyring. 

41 � �Dansk Bygningsarv A/S  ·   



 

 

Produktionssiden 
Det foreslås, at der i fase 1 etableres solceller samt tre små vindmøller på havnen. Solceller 
ser ubetinget ud til at være en god idé pga. det høje aktivitetsniveau om sommeren. Endvi-
dere er produktionsprisen på solceller lavere end på dieselgeneratoren (dagens produkti-
on), når der ses bort fra værdien af den samtidige varmeproduktion, men som for en stor 
dels vedkommende er nul om sommeren, idet den blot bortkøles i fjernvarmenettet. 

I forbindelse med solceller er det vigtigt at starte med en mindre del parallelt med, at der 
foretages detaljerede registreringer af produktioner og forbrug. En udskydelse af en del af 
solcelleanlægget vil sikre, at der ikke overinvesteres i forhold til det helt specifikke forbrug 
og forbrugsvariation på øen, ligesom en udskydelse også vil betyde, at der kan drages nytte 
af den hastige prisudvikling, der er på solceller i øjeblikket. 

En fordel ved solceller samt vindmøller er, at de i modsætning til biomasse- og biogastek-
nologier ikke kræver nogen drift af anlægget. Endvidere er vedligeholdelsesomkostninger-
ne beskedne. 

Der er som nævnt et betydeligt potentiale i form af energiressourcer fra skoven og land-
bruget på Livø. Fra skoven kan der leveres træ til brug i en trækedel ligesom i dag samt til 
brug i en indirekte fyret gasturbine (IFGT). 

I fase 1 foreslås det, at der etableres et biogasanlæg. Anlægget producerer biogas ved hjælp 
af dybstrøelse fra det økologiske landbrug, som anvendes i en gasmotor. Det vil eventuelt 
være muligt at supplere mængden af dybstrøelse med kløvergræs, tang/søstjerner samt 
affald fra storkøkkenet. En anvendelse af køkkenaffald vil dog kræve, at der etableres kil-
desortering, ligesom det eventuelt også vil kræve, at der etableres et hygiejneanlæg (var-
mebehandling). 

Der vil fortsat være behov for dieselgeneratoren. Da de nuværende generatorer er i meget 
dårlig stand, er der behov for en udskiftning. Ved udskiftning af dieselgeneratorerne er det 
vigtigt, at der tages hensyn til, at de fremover skal fungere som supplement/backup i et 
fremtidigt VE baseret system. Det er derfor vigtigt, at de nye generatorer har tilstrækkelig 
regulerings/styringsmæssige egenskaber, hvilket skal indarbejdes i kravspecifikationen for 
motorerne. Eventuelt kan der indkøbes biodiesel/rapsolie til dieselgeneratorerne, så de 
også bliver VE baseret. 

Den eksisterende trækedel bevares og benyttes til fortsat varmeproduktion i samspil med 
de øvrige teknologier. 

Såfremt havnen udvides, kan det være relevant at opsætte et solfangerareal til produktion 
af varmt vand til gæster på havnen. Dette hænger sammen med, at det pga. afstanden til 
fjernvarmenettet formentligt vil være for dyrt at koble havnen på fjernvarmesystemet. 

 
Transport 
Transporten på Livø er svær at gøre VE baseret. Det vil i fase 1 være muligt at anvende 
biodiesel eller rapsolie i køretøjerne. Dyrkning af raps på Livø er dog fravalgt pga. ønsker 
om anvendelse af landbrugsjorden på anden vis samt vanskeligheden ved at dyrke raps på 
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øen, dels i form af at tilføre rapsen tilstrækkeligt med næringsstoffer uden brug af kunst-
gødning og dels på grund af vildt på øen, som erfaringsmæssigt nedbider rapsen. Det vil 
være muligt at indsætte en elfærge til helt eller delvis erstatning for den færge, som sejler 
til Livø om sommeren. Færgen skal i givet fald oplades med grøn strøm på havnen i Røn-
bjerg. 

I fase 2 vil det eventuelt være muligt, at anvende den producerede biogas på øen til trans-
portformål i stedet for at anvende den til el- og varmeformål. Et problem herved er dog, at 
der er behov for biogassen til regulering af elforsyningen, idet de øvrige VE baserede 
elproduktionsteknologier har dårlige reguleringsegenskaber. Endvidere vil en anvendelse 
af biogassen til transportformål kræve, at gassen tryksættes og lagres på tryksatte tanke 
samt at køretøjerne/landbrugsmaskinerne tilpasses herfor.  

 
Øvrige forhold 
Der bør installeres energi-, el- og varmemålere i videst muligt omfang. Dette skal bruges 
til dokumentationsformål samt til formidling og forbrugsafregning. Foruden forbrugsmå-
lere bør der også være målere på samtlige produktionsenheder. 

Målerne etableres med fjernaflæsning og automatisk logning, så der ikke skabes et ekstra 
aflæsningsbehov for øens medarbejdere. Samtidigt vil det muliggøre en visning online, 
som f.eks. kan formidles til øens gæster og andre interesserede på en hjemmeside eller på 
en skærm på havnen. 

Målingerne skal desuden anvendes til den fremtidige detaildimensionering af energiforsy-
ningsløsningerne, herunder den optimale størrelse af solcelleanlægget. Samtidig skal må-
lingerne anvendes som argumentation og efterfølgende dokumentation i forbindelse med 
fundraising. 

6.2.3 Energiforsyningsløsning - fase 2 

I fase 2 kan en mulighed eventuelt være at etablere en indirekte fyret gasturbine (IFGT). 
Beregninger viser dog, at anlægget - baseret på den vurderede forbrugsudvikling på Livø - 
vil få en meget begrænset driftstid. Medmindre at forbruget udvikler sig yderligere, er der 
derfor ikke grundlag for IFGT anlægget - i hvert fald ikke såfremt solcellerne, vindmøller-
ne og biogasanlægget etableres i fase 1 som forudsat. 

Et muligt perspektiv med IFGT anlægget er dog, at det kan anvendes til el- og varmepro-
duktion i stedet for biogasanlægget og at den producerede biogas i stedet kan anvendes til 
transport og landbrugsmaskiner samt eventuelt også til gaskomfurer. Dette er dog et noget 
mere vidtgående forsyningsalternativ og vil i givet fald medføre en meget stor regule-
ringsmæssig udfordring, idet IFGT anlægget ikke har særligt gode reguleringsegenskaber. 
Endvidere vil en anvendelse af biogassen til transportformål kræve en anden og dyrere 
gashåndtering, som indbefatter tryksætning af gassen samt lagring på tryksatte tanke. 
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6.2.4 Økonomi 

For de nye energiforsyningsløsninger gælder samlet set, at de har en forholdsvis lang til-
bagebetalingstid sammenlignet med en referencesituation med dieselgeneratoren. For 
solcellerne isoleret set gælder det dog, at de op til en vis mængde er billigere end dieselge-
neratoren. 

Tages der højde for, at Livø er berettiget til køb af el fra nettet til standardpris (via kabel) 
fås en endnu længere tilbagebetalingstid på investeringen, idet referencen da er billigere 
end dieselgeneratoren. Her skal dog modregnes det forhold, at Livø kan få kabelomkost-
ningen konverteret til et investeringstilskud, samt at det eventuelt også vil være muligt at 
få yderligere tilskud fra forskellige investeringskilder. 

Af finansieringskilder som skønnes særligt relevant er Energinet.dk's ForskEl program 
samt eventuelt også ForskVE programmet. ForskEl programmet vurderes at kunne yde 
støtte til udviklingen af et styresystem, som kan styre energiproduktionsenhederne op 
imod elsystemet på Livø. ForskVE programmet giver støtte til mindre VE teknologier som 
f.eks. solceller. ForskVE programmet er dog på standby i øjeblikket, idet Energinet.dk af-
venter en politisk afgørelse om programmets fremtid. 

I relation til biogasanlægget er en mulig finansieringskilde biogaspuljen under grøn vækst, 
hvor der i perioden 2010-2012 er afsat 100 millioner kr. til etablering eller udvidelse af 
biogasproduktion. Der er afsat 85 mio. kr. årligt til biogas fællesanlæg med dertil hørende 
nødvendige supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter og 15 mio. kr. årligt til økolo-
giske biogas gårdanlæg med dertil hørende supplerende investeringer. Næste og sidste 
ansøgningsfrist under denne pulje forventes at være i august/september 2012.  
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7. Markeds- og konkurrentvurdering 

Kernen i Naturens Stillekupé er en kvalitetsoplevelse med overnatning, for-
plejning og naturoplevelser i et unikt natur- og kulturhistorisk miljø. Mar-
keds- og konkurrentanalysen tager udgangspunkt i dette koncept og giver en 
kvalitativ og kvantitativ vurdering af det potentielle kundegrundlag for Livø. 
 
Efterspørgslen på naturoplevelser er stor, men der er også et varieret og ofte gratis udbud 
af oplevelser. Det afgørende konkurrenceparameter for Livø er at skabe en særlig oplevel-
se, hvor naturoplevelsen kobles med andre tilbud, f.eks. overnatning i specielle rammer 
eller den gode middag. Andre parametre, som kendetegner konceptet Naturens Stillekupé, 
er formidling af natur og kultur, autenticitet, fred og ro, fællesskab, et differentieret udbud 
af overnatningsformer og samarbejde med andre aktører. 
 
Livøs største potentiale er som udflugtsmål for endagsture, endnu flere overnatningsop-
hold af kortere varighed og lystbåde. Øen er i højere grad et udflugtsmål, en oplevelse i 
ferien, end en decideret feriedestination, især på grund af øens størrelse. Men med et stør-
re aktivitetsniveau samt større komfortmuligheder i ferielejligheder og dobbeltværelser 
åbner der sig også muligheder for, at de overnattende gæster også bliver på øen op imod 
en uge ad gangen. Samtidig synes mulighederne for at tilbyde refugiumophold i lavsæso-
nen også særdeles gunstige. 
 
De primære besøgende skal stadig findes i det lokale opland, men turister i både Vest-
himmerland Kommune og Region Nordjylland, herunder Aalborg og langs vestkysten, ud-
gør et urealiseret potentiale. Det kræver dog en målrettet markedsføring mod disse grup-
per og samarbejde med andre feriesteder i regionen om pakketilbud til turisterne. For re-
fugiumsøgende findes markedet i hele landet, især i Hovedstadsområdet, men der er også 
et gryende marked i resten af Norden. 
 
Med Lars Enevold Pedersens ord, så har Livø har potentiale til at blive et stjerneprodukt i 
den nordjyske turisme. Lars Enevold Pedersen er direktør i Visit Nordjylland og sammen-
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ligner dermed potentielt Livø med de øvrige nordjyske stjerneprodukter: Skagen og Løn-
strup. Men det kræver større oplevelsesudbud og bedre kvalitet i faciliteter og forplejning. 

7.1 FORVENTET BESØGSTAL 
Med det nye koncept på Livø forventer vi en væsentlig stigning i besøgsgrundlaget. Det 
forventes, at antallet af overnatninger i feriecenteret på øen kan stige med 50 % (fra ca. 
7600 til ca. 11.300), mens antallet af campister forventes at stige 40 % (fra ca. 4000 til ca. 
5700). Der er en forventning om, at antallet af lystsejlere (dvs. både pr. nat) kan fordobles 
til 2000 og antallet af endagsturister kan stige helt op til 80 % (fra ca. 14.000 til ca. 
25.000): 
 
Overnatninger og besøgende

Før Efter Før Efter Før Efter
Seniorer i ferielejligheder og dobbeltværelser Ukendt 240 Ukendt 400 Ingen Ingen

Børnefamilier i familieboliger Ukendt 850 Ukendt 350 Ingen Ingen

Grupper (overnatninger i fælleshuse) 4.130 3.000 3.430 5.000 Ingen Ingen

Lystsejlere/maritime turister 600 1.200 400 800 Ingen Ingen

Refugium Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 1.500

Endagsturister 8.000 16.000 6.000 9.000 Ingen Ingen

Campister 3.000 4.500 1.000 1.200 Ingen Ingen

I alt, overnatninger - feriecenter 4.130 4.090 3.430 5.750 Ingen 1.500
I alt, overnatninger - camping 3.000 4.500 1.000 1.200
I alt, lystsejlere 600 1.200 400 800
I alt, endagsturister 8.000 16.000 6.000 9.000

Lavsæson

(efterårsferie-
påske)

Resten af året

Skuldersæson

(påske-
efterårsferie)

10-11 uger

Højsæson

(juli-medio aug)

6 uger

 
 
Overnatninger i feriecenteret stiger med ca. 50 %: 
Det anslås, at antallet af overnatninger i Livø Feriecenter vil kunne øges fra 7.560 (i 2010) 
til godt 11.000 overnatninger pr. år ved en opgradering af overnatningsfaciliteterne og en 
udvidelse af feriesæsonen. Det svarer til en stigning på ca. 50 %. Det er en forventet stig-
ning blandt seniorer og børnefamilier i ferielejligheder/dobbeltværelser over hele sæso-
nen, flere gæster i skuldersæsonen samt ikke mindst etableringen af refugium i lavsæso-
nen, der driver stigningen. Samtidig kan man forvente, at opholdslængden i nogle tilfælde 
øges fra de gennemsnitlige 1-2 overnatninger med flere aktiviteter på øen og større kom-
fort i faciliteterne. Især her kan der være et potentiale – som endda kan modsvares i en 
endnu større stigning end de 50 % vurderet her. 
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Livø har i 35 år lagt ø til SFOF's traditionsrige sommerlejr. Med en prisstigning for over-
natning på Livø som følge af en højere standard forventes en lille nedgang i antallet af del-
tagere på SFOF lejren. Nedgangen kompenseres dog af det øgede prisniveau, ligesom de ni 
ferieboliger, der etableres i Munkebo, Nonnebo og Tidemandsminde tilbyder en højere 
standard for de af SFOF's gæster, der er 'vokset' fra overnatning i fælleshusene og gerne vil 
betale mere for privatliv og eget bad/toilet.  
 
De ni ferieboliger kan både fungere som familieboliger og som overnatningstilbud til seni-
orer, der ønsker privatliv og komfort. Det vurderes, at det især i skuldersæsonen er blandt 
seniorsegmentet, at det er muligt at øge antallet af besøgende. Seniorer udgør en stigende 
andel af befolkningen, både lokalt i Region Nordjylland og på nationalt og internationalt 
plan. De har tid og råd til at rejse og efterspørger den type natur- og kulturhistoriske ople-
velser, som Livø kan tilbyde. Det kræver dog en opgradering af faciliteterne på Livø Ferie-
center, også hvad forplejning angår. 
 
For børnefamilier vil det også være muligt at øge antallet af besøgende, især hvad angår 
familier med mindre børn. Livø besidder en række kvaliteter, herunder et trygt miljø, hvor 
børnene kan færdes frit og mulighed for stærke naturoplevelser. Det kræver dog en væ-
sentlig øgning af naturformidlende aktiviteter, som fanger hele familiens interesse. Ligele-
des kræver det en opgradering af Livø Feriecenters tilbud. 
 
Grupper dækker i denne sammenhæng over et bredt spektrum af overnattende gæster til 
natur- og kulturaktiviteter, familiefester, faglige arrangementer, lejrskoler mm. Et nyt 
marked kunne være at markedsføre Livø mod 'nye fælleskaber' som sammensatte familier, 
flere familier og/eller vennepar, der vælger at holde ferie sammen. Det vurderes, at der er 
et voksende marked inden for denne kategori. I det nye scenarie vil overnatningerne i fæl-
leshusene i højsæsonen reelt ikke øges, men med en mindsket overnatningskapacitet på 
25-30 % (pga. etablering af ferieboliger, dobbeltværelser samt færre senge i fællesrumme-
ne) vil belægningsgraden alligevel øges fra ca. en tredjedel til omkring 50 %. Generelt gæl-
der det for skuldersæsonen, at stigningen på næsten 50 % i antallet af overnattende gæster 
i gruppe-kategorien er baseret på, at der i fremtiden gennemføres langt flere aktiviteter, 
arrangementer og events på Livø.  
 
Overnatninger på campingpladsen stiger med godt 40 %:  
I dag har Livø årligt 4000 overnatninger på campingpladsen. Antallet ventes øget godt 40 
% til omkring 5.700 overnatninger i fremtiden. Dette kræver en målrettet markedsføring 
til børnefamilier kombineret med naturaktiviteter for børn og familier. Også fordi kapaci-
teten i øvrige overnatningsmuligheder mindskes, mens prisen dér forhøjes – det kan få 
flere til at søge campingformen. Også her vil længere ophold end de gennemsnitlige 2 
overnatninger spæde til antallet af overnatninger. 
 
Et refugium danner grundlag for 1500 ekstra overnatninger i lavsæsonen:  
Refugiemarkedet er et marked i vækst. De danske refugier oplever i disse år et voksende 
kundegrundlag, der udvikler sig i hele Norden. Men fortsat kommer mange besøgende fra 
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Storkøbenhavn. Et refugium som det nærliggende Ørslev Kloster har årligt 3500 gæster til 
deres otte værelser, heraf 40 % forskere, 20 % privatansatte og de resterende forfattere, 
kunstnere, studerende, m.fl. Med 8 refugieboliger (9 på Livø), beliggenhed ved Limfjorden 
samt et 'skrabet' og relativt billigt refugiumkoncept uden helpension danner Ørslev Kloster 
et godt benchmark til et refugium på Livø. På denne baggrund forventes det, at etablerin-
gen af et refugium kan danne grundlag for 1500 ekstra overnatninger i lavsæsonen (mod 
ingen i dag). 
 
Antallet af lystsejlere fordobles: 
Med et stigende antal lystsejlere i Limfjorden er der potentiale til at øge antallet af lystbå-
deovernatninger på Livø både i højsæsonen og i skuldersæsonen. Det kræver en udvidelse 
af kapaciteten i havnen, for at dette potentiale kan realiseres. Det estimeres, at antallet af 
lystsejlere på Livø kan fordobles til 2000 både årligt. 
 
Antallet af endagsturister kan stige med næsten 80 %:  
Den estimerede 80 % stigning i antallet af endagsturister er baseret på et øget tilbud af 
aktiviteter på Livø, samarbejde med eksterne parter om pakketilbud samt en øget og mål-
rettet markedsføring. 
 
Livø er unik og der er få lignende tilbud lokalt og regionalt. De mange overnatningssteder i 
området udgør således snarere en mulighed end en trussel for Livø. Øget samarbejde med 
overnatningsstederne om fælles pakketilbud vil kunne bidrage til at øge antallet af besø-
gende på Livø. 
 
Endelig skal det tilføjes, at Naturens Stillekupé er i tråd med de udviklingsplaner, der er i 
Vesthimmerlands Kommune. Her kan bl.a. nævnes udarbejdelse af en strategi for formid-
ling af natur, landskab og kulturhistorie herunder naturvejledning, kulturformidling og 
naturskoletjeneste, samt et ønske om at styrke samarbejdet med Naturstyrelsen om natur-
formidling på de statsejede arealer. Vesthimmerlands Kommune har også via en klimaaf-
tale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtiget sig til en reduktion af CO2-
udledningen med 2 % om året indtil 2025 – et tiltag der harmonerer godt med Livøs grøn-
ne profil. 

7.2 KONKURRENCEPARAMETRE FOR NATURENS STILLEKUPÉ 
 
Kernen i Naturens stillekupé er en kombination af aktiviteter, overnatning, bespisning og 
naturoplevelser i et unikt natur- og kulturhistorisk miljø. Vurderingen af konkurrencepa-
rametre tager udgangspunkt i dette koncept. Vurderingen er baseret på erfaringer fra rele-
vante cases, interview med centrale aktører samt generelle tendenser inden for naturtu-
risme. Disse konkurrenceparametre skal ses som noget, der ligger ud over de basale for-
ventninger, turisterne har til deres rejsemål om tryghed, bekvemmelighed og kvalitet. 
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Ro og fred 
Den moderne verden larmer. Stilhed er sjælden. Derfor er flere og flere begyndt at opsøge 
stilhed og naturoplevelser i ferier, som repræsenterer en time-out i forhold til hverdagen. 
Erfaringer fra Anholt viser, er oplevelsen af ro og fred noget, man skal værne om, når man 
øger antallet af besøgende og laver nye former for aktiviteter. Ro og fred er på samme må-
de som naturen og det kulturhistoriske miljø unikke karakteristika, som skal bevares. 
 
Naturen og kulturen skal formidles gennem aktiviteter 
Samtidig med at naturen og kulturmiljøet skal stå uberørt, skal den formidles på en spæn-
dende måde for både børn og voksne. Der skal ske en aktiv formidling af naturen – gerne 
fra person til person. Formidlingen skal kunne mærkes på egen krop, så oplevelsen og læ-
ringen påvirker modtagerne og bliver siddende i dem. Det stiller krav til formen på for-
midlingen. Erfaringer fra Sort Safari i Møgeltønder er, at særligt seniorer er interesserede i 
oplevelser i naturen, mens det er sværere at tiltrække børnefamilierne, som kræver helt 
særlige oplevelse og aktiviteter. 
 
Autenticitet 
Oplevelsen af historien, den autentiske oplevelse efterspørges. Forbrugerne efterspørger 
nostalgi og autenticitet, fordi verden bliver mere ensartet. Derfor bliver værdien af noget 
'oprindeligt' og lokalt vigtigere. Man længes efter en 'enkel og ægte fortid'. Samtidig søger 
gæsten oplevelser, hvor et steds kulturelle identitet kommer til udtryk, og historiske over-
natningssteder bliver således et attraktivt alternativ til det produkt, som moderne hoteller 
kan tilbyde.  
 
Fællesskab 
Turister efterspørger muligheden for fællesskab, for at have tid til samvær med de nære og 
de kære. Fællesskaber er væsentlige for det moderne menneske, fordi det bidrager til vores 
identitet og fortællingen om os selv. Samtidig stiller den travle hverdag krav om, at fritiden 
skal være præget af kvalitative sociale aktiviteter, som kan fremme familiens eller grup-
pens sammenhold og selvforståelse. Det er vigtigt, at Livøs tilbud i fremtiden imødegår 
behovet for fællesskaber og sociale aktiviteter, både hvad angår de fysiske rammer og akti-
viteter. 
 
Differentieret udbud af overnatningsformer 
Der er brug for en differentieret udbud af overnatningsmuligheder, som imødegår forskel-
lige målgruppers behov, for at kunne tiltrække besøgende både i yder-, skulder- og højsæ-
son. Lige fra lejrskolernes behov for billige sovesale til de ældres efterspørgsel på komfor-
table overnatningstilbud. Både Smakkecentret på Strynø og Anholts forskellige overnat-
ningstilbud viser, hvordan denne strategi er med til at tiltrække forskellige målgrupper. 
 
Samarbejde med andre aktører 
Det er afgørende for den type tilbud, som Livø repræsenterer, at der etableres netværk, 
samarbejder og partnerskaber med lokale og regionale aktører for at tiltrække flere  
besøgende. Dette kan variere fra gensidige formidlingsaftaler til turismesamarbejde om 
pakketilbud med kombineret overnatning, mad og oplevelser. 
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7.3 KONKURRENTER 
Livøs kundegrundlag bærer præg af at være meget lokalt og traditionsbundet. Ca. 90 % af 
Livøs turister er gengangere fra tidligere, blandt andet på grund af SFOFs lange tradition 
for sommerkoloni på Livø. Livø Feriecenter har med andre ord skabt sig en trofast kunde-
gruppe, som mindsker usikkerheden i forhold til konkurrerende tilbud i området. SFOF er 
dog en meget skrøbelig kundegruppe, fordi færre i dag holder ferie i politisk regi. 
 
Naboøen Fur må betegnes som den nærmeste konkurrent til Livø, både hvad angår geo-
grafisk afstand, udbuddet af aktiviteter og overnatningsformer. Samlet set har Fur et bre-
dere udbud af overnatningsformer og aktiviteter end Livø og er med sine 22 km2 cirka 8 
gange større end Livø. Her er landskabet også en oplevelse og øens stisystem på 12 km  
appellerer til en dagtur. Fur har i huset Emmelstenshus faciliteter til møder og konferen-
cer op til 30 personer. Desuden findes to lejrskoler, campingplads, Bed and Breakfast, na-
turlejrplads mm. Af aktiviteter kan nævnes fugleudflugt, fossiljagt, rideture og lystfiskeri. 
Sælsafari til Livø foregår også fra både Fur og Nykøbing Mors. Desuden er der kreative 
sommerkurser, som appellerer til hobbykunstnere og deres familier. 
 
Også Snapseruten langs Limfjorden kan være konkurrerende i forhold til at tiltrække Li-
vøs målgrupper. Her kan interesserede lære at fremstille kryddersnaps til eget brug og fin-
de ingredienserne hertil i landskabet. Ruten fører forbi en række af fjordens historiske 
seværdigheder, kulturelle oplevelser og familievenlige attraktioner.   

7.3.1 Overnatningstilbud 

Der er mange overnatningsmuligheder i Vesthimmerland, også indenfor vandrehjem, lejr-
skole og camping, som Livø udbyder. På campingområdet ligger konkurrenternes stan-
dard over Livøs. Generelt tilbyder mange af de øvrige overnatningssteder et andet produkt 
end Livø. Livø adskiller sig også fra andre overnatningstilbud ved sin status som bilfri ø 
med en unik kulturhistorie og natur. På grund af forskellighederne ligger der et potentiale 
i at se tilsyneladende konkurrenter som mulige samarbejdspartnere og kanaler til at øge 
antallet af endagsturister og kortere ture gennem fælles pakketilbud. 
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OVERNATNINGSMULIGHEDER I VESTHIMMERLAND 

Kilde: Google og Visit Vesthimmerland 
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7.3.2 Lystbådehavne 

Lystsejlads i Limfjorden er i vækst, specielt i skuldersæsonen. Sejlersegmentet er vane-
præget og vælger typisk havne de allerede har gode erfaringer med. I dag findes omkring 
40 havne og ankerpladser i Limfjorden (kilde: Visit Limfjorden). Havnene i Limfjorden 
ligger forholdsvist tæt og en havn på størrelse med Livøs er ikke unormal i dette farvand. 
Der er således en række konkurrenter til Livø hvad angår havne, men der er også potentia-
le for i endnu højere grad at formidle en samlet Limfjordsoplevelse til lystsejlerne. 
  
 

HAVNE I LIMFJORDEN 

 
Kilde: Google og Visit Limfjorden 
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8. Organisation 

Udviklingen og driften af Livø som Naturens Stillekupé kræver nogle justeringer i 
organisationen og kalder på en udvidelse af de tilstedeværende kompetencer. 

Overordnet kan man bygge videre på den organisationsmodel, der er i dag, så læn-
ge der samarbejdes konstruktivt på tværs af alle parters klart definerede ansvars-
områder. 

8.1 ORGANISATIONEN PÅ LIVØ I DAG 
 
Naturstyrelsen ejer Livø. Den nuværende organisering af Livø har to primære parter: Na-
turstyrelsen som den statslige ejer og forpagteren, der driver besøgs- og feriecentret i pri-
vat virksomhedsregi. 

8.1.1 Naturstyrelsens drift 

I driften af Livø indgår følgende medarbejderressourcer, ansat af Naturstyrelsen Aalborg 
Arealforvaltningen: 
 
Centralt i arealforvaltningen: 
 Skovrider 
 Forstfuldmægtig 
 
Den daglige drift: 
 Skovfoged (delvist på Livø), ansvarlig for arbejdsområderne: 

Skovdrift, pleje af fortidsminder, brændesalg og forsyning i hele distriktet, bygnings-
vedligeholdelse af alle distriktets beboelser. Særligt for Livø: Havn, vinterfærge, natur-
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pleje/skovbrug, økologisk landbrug, publikumsfaciliteter, elværk, vandværk, varme-
værk, bortforpagtet feriecenter 

 
Udførende på Livø (alle fuld tid på øen): 
 Landmand  
 Skipper  
 Skovløber  
 Tømrer  
 Murer  
 
Naturvejledning: 
 Skovløber (delvist på Livø), arbejdsområder: 

Naturvejledning til institutioner, skoler og børnehaver, afholdelse af private og offent-
lige arrangementer. 
Naturvejledning på Livø: Skovens urter, træer og buske, svampe, dyr og dyrespor, 
skovdrift og kulturhistorie m.m. 

 
Det vil sige, at der er i alt 5 årsværk beskæftiget fuld tid med driften af Livø i Naturstyrel-
sen. De administrative ressourcer, vildt/naturpleje samt naturvejledning opgøres ikke 
specifikt og samlet, men anslås at svare til ca. 1/3 årsværk. Heri er ikke medregnet speciel-
le enkeltprojekter som "Grøn Livø".  
 
Også landmandens kone udfører forskellige opgaver på Livø for Naturstyrelsen, men er 
ikke fastansat og afregnes på timebasis.  
 
Vesthimmerland Kommune medvirker som en væsentlig ressource i formidlingen på Livø 
gennem naturvejleder og udviklingskonsulent Karin Winther, som primært arbejder in-
denfor rammerne af Naturekspeditionen – et kommunalt formidlingsprojekt. 
 
Færgeselskabet Miniline spiller en vigtig rolle i driften af øen - ikke kun som færgeselskab, 
men driver bl.a. også sælsafarien. 

8.1.2 Bortforpagtet Feriecenter 

Feriecenteret på Livø er bortforpagtet. I forpagtningen indgår følgende medarbejderres-
sourcer: 
 
 Forpagter 
 Medarbejdende ægtefælle 
 12-14 medarbejdere 
 
I sommerhalvåret er der ansat 12-14 personer, som arbejder kl. 6.00-24.00, hvilket svarer 
til to arbejdsdage pr. døgn. Alle nuværende medarbejdere i feriecentret er ufaglærte. Per-
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sonalet kommer tilbage år efter år, arbejder det dobbelte af fuldtid, afspadserer om vinte-
ren og holder lang ferie. De er gennemsnitligt ansat næsten hele året, i alt ca. 10 ½ måned. 
 
Feriecenteret drives som en helhed og ikke som afgrænsede områder så som camping, 
havn, boligudlejning, etc. Personalet arbejder derfor bredt i de forskellige dele af ferie-
centret, og de forventes at være fleksible og påtage sig opgaver indenfor såvel krodrift og 
rengøring som købmandsdrift. 

8.2 ORGANISERINGEN AF PROJEKTET NATURENS STILLEKUPÉ 
 
Overordnet vil den nuværende organisationsmodel kunne videreføres i udviklings- og 
driftsfase – dog med justeringer og med en styrkelse af samarbejde og koordinering mel-
lem parterne og ansvarsområderne. Et oplæg til en fordeling af ansvarsområder i en orga-
nisationsmodel for den fremtidige drift kunne se ud som nedenfor. 

 
 
Som det fremgår af diagrammet, foreslås det, at man udpeger en udvikler / markedsfører
koordinator (med rød kant), der skal sikre en målrettet proces og et tæ

Livø,
Naturstyrelsen 

Skovbrug,
styrelsen

Landbrug,
styrelsen

Besøgs- og 
feriecenter,
forpagter

Kro og 
selskabslokaler

Camping og
friluftsturister

Feriebolig-
udlejning

Kulturformidling,
styrelsen

Bygnings- og 
anlægsdrift,

styrelsen

Projektudvikler,
markedsfører,

koordinator, NST

Grupper og
fællesskaber

Familier og
seniorer

Havn og kyst,
styrelsen

Færge, 
færgeselskab

Lystsejlere

Naturformidling,
styrelsen og
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Livø,
Naturstyrelsen 

Skovbrug,
styrelsen

Landbrug,
styrelsen

Besøgs- og 
feriecenter,
forpagter

Kro og 
selskabslokaler

Camping og
friluftsturister

Feriebolig-
udlejning

Kulturformidling,
styrelsen

Bygnings- og 
anlægsdrift,

styrelsen

Projektudvikler,
markedsfører,

koordinator, NST

Grupper og
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 / 
t samarbejde mel-

m de offentlige (grå) og de private (blå) parter og ansvarsområder. 
 
le
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Et koordineret samarbejde vil særligt være gavnligt i forbindelse med afholdelsen af events 
på øen. I fremtiden er events inden for kulturhistorie, naturoplevelser, sejlads og gastro-
nomi med til at profilere Livø og øge antallet af besøgende; og dette til gavn for Natursty-
relsen såvel som forpagteren. Det anbefales derfor, at netop øens events koordineres, ud-
vikles og afholdes af begge parter – og i samarbejde med andre aktører uden for øen.  
 
Det betragtes som et afgørende succeskriterium, at en sådan tovholderposition oprettes, 
og det anbefales, at man placerer ansvaret hos en enkelt person, der med udpegningen 
motiveres til at tage ejerskab til udviklingen. Såfremt Naturstyrelsen har medarbejdere, 
der tilsammen har de kompetencer, som en projektleder/tovholder skal have, bør man 
stadig lægge ansvaret hos én person, men der kan trækkes på et team blandt organisations 
øvrige resurser - se i øvrigt efterfølgende afsnit 8.2.1 om kompetencer og ressourcer. 
 
Det skal afklares, hvordan havnen skal drives i fremtiden, og i hvilket regi – offentligt eller 
privat – de nye aktiviteter skal etableres. 
 
Den grundlæggende drift af landbrug og skovbrug kan organiseres som nu, men med et 
øget fokus på at indgå i formidling og arrangementer. 
 
Med gårdbutik og arbejdende værksted på gården, øget produktion af grønt, refugium i 
vinterhalvåret samt pasning af havnekontoret forventes det, at Naturstyrelsens medarbej-
derstab må øges med 1 ½ - 2 årsværk. 
 
Feriecenteret tæller i dag ca. 15 årsværk. Med 50% flere overnatninger, 40% flere campi-
ster, en stigning i endagsturisterne på ca. 80% samt et væsentligt større aktivitets-/event-
niveau på øen end i dag kræver det formentlig yderligere 4-5 beskæftigede fremover. 

8.2.1 Behovet for nye kompetencer og ressourcer i udviklingen 

I udviklingen af Naturens Stillekupé på Livø er der et alment behov for at styrke kræfterne 
på forretningsudviklingssiden og på markedsførings- og formidlingssiden, ligesom net-
værksopbygning er afgørende. En styrkelse af den salgs- og synlighedsorienterede kom-
munikation hele vejen igennem projektets faser er afgørende for, at projektet kan lykkes. 
 
Projektledelse 
Projektet vil have brug for forskellige resurser og kompetencer i de forskellige faser, men 
generelt er der behov for en samlende projektleder, der kan ko0rdinere indsatserne og 
have det overordnede ansvar for projektudviklingen. En projektleder kan fx være en desti-
nationsudvikler, centralt placeret i Naturstyrelsen og med opgaven at udvikle flere af sty-
relsens midt- og nordjyske områder, der har potentiale til at blive bedre besøgt og mere 
rentabelt drevet. Arbejdsområder kunne være: 
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 opdyrkning af strategiske samarbejder med eksterne parter som foreslået i afsnit 7.3 
om konkurrenceparametre 

 markedsføring og branding af Livø og andre definerede områder 
 planlægning og koordinering af destinationernes profil og aktiviteter på tværs af et 

større geografisk område 
 processtyring af anlægs-, ombygnings- og tilpasningsarbejder, der skal understøtte 

konceptrealiseringer 
 
I Fase 0 vil kompetencer indenfor projekt- og forretningsudvikling være væsentlige med 
særligt fokus på finansiering, netværksopbygning og etablering af samarbejder omkring 
aktiviteter samt planlægning af byggeri. 
 
I Fase 1 og 2 vil kompetencer indenfor projekt- og forretningsudvikling ligeledes være væ-
sentlige, men med et kendskab til realisering af byggeri og anlægsudvikling. 
(Se afsnit 10 for handlings- og tidsplanen) 
 
Styregruppe 
For at styrke og forankre konceptets realisering i udviklingsfaserne anbefales det, at der 
knyttes en styregruppe til projektet, bestående af udpegede medlemmer fra relaterede or-
ganisationer, virksomheder og potentielle lokale/regionale samarbejdsparter. Det kan fx 
være repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Energinet.dk, 
Visit Vesthimmerland, Vitskøl Kloster, Limfjordens Hus, Limfjordsmuseet etc. 
 
En styregruppe skal fungere som et ansvarligt organ for udviklingsfaserne og sikre samar-
bejde og synergi mellem lokale og regionale turismeaktører. Gruppens primære formål er 
at skabe fælles retning, mål og delmål for udviklingsprocessen på Livø. Det er afgørende 
for konceptets succes, at fremtidens Livø kommer til at ligge i forlængelse af og supplere 
eksisterende tilbud og destinationer, så Limfjordsturismen styrkes samlet set.  
 
Drift 
I den endelige driftsfase er det afgørende, at en koordinator sikrer synergier og samarbej-
der i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter på Livø og opretholder en god og 
konstruktiv relation mellem de forskellige involverede parter og i et eksternt netværk. 
 
I forpagtningens regi er det i særlig grad væsentligt at styrke kompetencer indenfor 
krodrift, madlavning og fødevareformidling, der kan skabe synergi til landbruget og natur-
formidlingen og levere den standard, det potentielle kundesegment efterspørger. 
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8.2.2 Samarbejde med andre aktører 

Det er afgørende for den type tilbud, som Livø repræsenterer, at der etableres netværk, 
samarbejder og partnerskaber med lokale og regionale aktører for at tiltrække flere  
besøgende. Dette kan variere fra gensidige formidlingsaftaler til turismesamarbejde om 
pakketilbud med kombineret overnatning, mad og oplevelser.  
 
Løgstør er en oplagt samarbejdsdestination, da fjordbyen huser både Limfjordsmuseet, 
Limfjordens Hus, Løgstør Parkhotel, Løgstør Vandrerhjem og Løgstør Camping. Også det 
nærliggende Vitskøl Kloster, der i dag bruges som uddannelsesinstitution af Træningssko-
lens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), er en oplagt samarbejdspartner.  
 
Rønbjerg med Days Feriecenter og Rønbjerg Sejlklub er en anden mulig samarbejdsdesti-
nation. Begge vil især vil kunne tiltrække dagsturister til Livø. Herudover kan samarbejde 
med lokale kommuner om aktiviteter for deres skoleelever i hverdage og skuldersæsonen 
være en vej til at skabe en rentabel drift af naturaktiviteter på Livø.  
 
Samarbejdspartnere indenfor konceptet Naturens Stillekupé kunne være: 
 
Natur 
 Naturekspeditionen v/ Karin Winther 
 Skoler og gymnasier i lokale kommuner 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Friluftsrådet (især Kreds Himmerland-Aalborg) 
 Dansk Vandrelaug 
 Natur & Ungdom 
 Dansk Ornitologisk Forening 
 TV – Livø som location for formidling af natur, kultur og mad (~ Frilandshaven) 
 
Kultur 
 Visit Vesthimmerland 
 Visit Nordjylland 
 Historiefortællerkorps, fx Helge Quistdorff og frivillige (jf. Ringkøbing-Skjern  

Museum, levendehistorie.dk) 
 Ældre Sagen 
 Skoler og gymnasier 
 
Det maritime 
 Rønbjerg Sejlklub 
 Kano og Kajakklubben Limfjorden 
 Danske Tursejlere 
 Miniline (sælsafari, askespredning på havet m.m.) 
 Havørred Limfjorden (miljøprojekt, havorredlimfjorden.dk) 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
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Energi 
 Aalborg Universitet (planlæggere og ingeniører, Det Teknisk-Naturvidenskabelige  

Fakultet) 
 C2C Islands partnere (kontaktperson Carla Smink, Institut for Samfundsudvikling og 

Planlægning, Aalborg Universitet) 
 Samsø Energiakademi 
 Ærø Energi- og Miljøkontor 
 Energiplan-øerne Fejø, Anholt og Tunø (udvalgt af Småøernes Aktionsgruppe) 
 
Fødevarer 
 Limfjordens Hus, Glyngøre (restaurant, røgeri og butik med fokus på Limfjordsspecia-

liteter og lokale råvarer) 
 Limfjordsmuseet, Løgstør (kogeskole for børn og unge 'Fra fjord til bord', muslinge-

høstfest m.v.) 
 Smagen af Nordjylland 
 Aalborg Universitet (Center for Food Science, Design & Experience) 
 Kendte kokke på Livø (Nikolaj Kirk, Claus Meyer m.fl.) 
 
Refugium & retreat 
 Aalborg Universitet 
 Dansk Kunstnerråd (har 2 kunstnerboliger på Hirsholmene, refugium til 15 pers. på 

Klitgården, 1 kunstnerbolig i Lille Skiveren/Skagen) 
 Ørslev Kloster (refugium-netværk) 
 Yogaskoler (yogaferie på Livø) 
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9. Økonomi 

9.1 ANLÆGSØKONOMI 
 
I dette afsnit gives en overslagsmæssig beregning på de anlægsudgifter, der er forbundet 
med en realisering af konceptet. Udgifterne vedrører dels bygningsændringer, istandsæt-
telse og nybyggeri, der er nødvendige i forhold til anvendelsen af øen og dels etablering og 
renovering af anlæg til energiforsyning og -fordeling. 
 
En samlet vurdering af udgifter til anlægs- og etableringsarbejder i de videre faser i pro-
jektet 'Grøn Livø' anslås at beløbe sig til i alt ca. 64 mio. kr. ex moms, som specificeret i 
afsnit 9.1.1 og 9.1.2. 
 
Anlægsudgifterne er estimeret på baggrund af de ændringer i det fysiske miljø, der er vur-
deret nødvendige for at realisere konceptet 'Naturens Stillekupé'. Investeringsbehovet på 
bygningssiden belyses yderligere i 'bilag 2 – Anlægsbudget, bygninger' og baggrunden for 
disponeringerne præsenteres i det selvstændige notat 'Grøn Livø - Naturens Stillekupé, 
præcisering og implementering af konceptet i de fysiske rammer'.  
 
Udgifter til en udvidelse af havnen samt etablering af liggebroer til gæstesejlere indgår 
ikke i beregningen, og priser skal i den forbindelse indhentes særskilt.  
 
Det bør overvejes, om nogle af de arbejder, der er anført som udgiftsposter i anlægsbud-
gettet, kan gennemføres af de fastansatte håndværkere på øen, så nogle af anlægsudgifter-
ne dermed kan dækkes af driften. 
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9.1.1 Bygningsændringer og nybyggeri 

Det vurderes, at ændringer og istandsættelser i bygningsmassen samt opførelse af nybyg-
geri i forbindelse med realiseringen af konceptet 'Naturens Stillekupé' kan gennemføres 
for i alt 48,9 mio. kr. ex moms. Her medregnes uforudsete udgifter, men priserne er ikke 
reguleret ift. de forhold, der må gøre sig gældende ved anlæg på en ikke-brofast ø. 
 
I Fase 1 vil anlægsomkostningerne være på ca. 33,8 mio. kr. ex moms. Her fokuserer første 
fase især på (se også kapitel 10): 
 
 Opgradering til ferie- og refugiumboliger 
 Bygningsforbedringer relateret til energiløsninger 
 Bygningsforbedringer relateret til udvikling af nye oplevelser i naturen og kulturmiljøet 
 
 
Bygningsændringer og istandsættelse   
Bygning 3, Nonnebo: 1.900.000 
ombygning til fire lejligheder med eget køkken og bad i stueetage og tag-
etage samt generel indvendig istandsættelse, energiforbedring af vinduer, 
indvendig efterisolering 

1.900.000 

Bygning 6, Pavillon II og udhus: 2.130.000 
delvis indretning til dobbeltværelse-brug på 1. sal samt generel indvendig 
istandsættelse 

900.000 

fornyelse af køkken 250.000 

fornyelse af wc- og badefaciliteter i stueetagen 500.000 
etablering af to nye badeværelser på 1. sal 400.000 

udhus generel istandsættelse 80.000 

Bygning 9, Munkebo og udhus: 2.470.000 
ombygning til fire lejligheder med eget køkken og bad i stueetage og tag-
etage samt generel indvendig istandsættelse, energiforbedring af vinduer, 
indvendig efterisolering 

2.400.000 

udhus generel istandsættelse 70.000 

Bygning 11a, El- og varmeværk: 1.150.000 
generel indvendig og udvendig istandsættelse, inkl. Tagistandsættelse 1.150.000 

Bygning 13, Cellebygning: 135.000 
generel indvendig istandsættelse 120.000 
istandsættelse af original yderdør 15.000 

Bygning 16, Stuehus: 1.810.000 
generel indvendig istandsættelse – særligt af 1. sal 430.000 
tagomlægning, vingetegl 830.000 
fornyelse af køkkener 350.000 
fornyelse af wc- og badefaciliteter 200.000 

Bygning 16a, Tidemandsminde: 535.000 
fornyelse af wc-rum og etablering af bad 150.000 
etablering af tekøkken 75.000 
efterisolering af vinduer, tag og ydervægge 240.000 
generel indvendig istandsættelse 70.000 
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Bygning 17, Hestestald: 2.290.000 
nyindretning af længen til fornyet naturværksted, ex. udstilling 830.000 
tagomlægning, naturskifer 1.260.000 
etablering af nye toiletter 200.000 

Bygning 18, Kostald: 1.190.000 
tagomlægning, naturskifer 1.190.000 

Bygning 19, Lade: 2.735.000 
generel indvendig istandsættelse – kun det nødvendige 600.000 
tagomlægning, naturskifer 2.070.000 
indretning af gårdbutik 65.000 

Bygning 20, Svinestald: 760.000 
indvendig istandsættelse og tilpasning i henhold til facilitetskravene for 
anlæggene til energiproduktion 

410.000 

tagomlægning, forud for etablering af solcellepaneler på den sydvendte 
tagflade 

350.000 

Bygning 21, Løsdriftsstald: 1.000.000 
nedrivning 1.000.000 

Bygning 22, Vognporte 400.000 
nedrivning 400.000 

Bygning 23, Maskinlade – smedje: 390.000 
 ny tagbeklædning, forud for opsætning af solcellepaneler på hele den 
sydvendte tagflade 

390.000 

Bygning 23a, Nyt maskinhus 250.000 
nedrivning 250.000 

Nye bygninger og anlæg   
Ved havnen 700.000 
ny servicebygning på havnen 550.000 
bådskur til lejekajakker 150.000 

Opgradering af Livø Avlsgård 4.940.000 
ny staldbygning, 840 m2 2.520.000 
høtørringsanlæg, 300 m2 900.000 
Opbevaring af foderhalm, maskiner og køretøjer 760 m2  1.520.000 

På øen/ude i naturen 270.000 
bålpladser, 3 stk 35.000 
ophalingspladser, 4 stk 85.000 
udendørs badekarpladser, 2 stk 50.000 
shelters, 4 stk 100.000 

Total håndværkerudgifter 25.055.000 
uforudsete udgifter 20 % 5.011.000 
rådgiverhonorar 15 % 3.758.250 
I alt ex moms 33.824.250 

 
 
I Fase 2 vil anlægsomkostningerne være på ca. 15,1 mio. kr. ex moms. Fase 2 vil så have 
fokus på (se også kapitel 10): 
 
 Opgradering af fælleshuse til grupper 
 Opgradering af feriecenterets servicefaciliteter 
 Udvidelse af Livø Avlsgård 
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 Øvrige bygningsforbedringer 
 
 
 
Fase 2   
Bygningsændringer og istandsættelse   
Bygning 2, Skolen med udhuse: 1.450.000 
renovering og nyindretning af badefaciliteter 600.000 

renovering og nyindretning af stort vandrekøkken 400.000 
renovering af 1. sal med nyindretning af opholdsrum og legerum til cam-
pister og friluftsfolk 

300.000 

det gamle udhus renoveres 150.000 

Bygning 4, Forsamlingshus: 440.000 
fornyelse af køkken 200.000 
generel indvendig istandsættelse 240.000 

Bygning 5, Pavillon I og udhus: 1.410.000 
generel indvendig istandsættelse 660.000 
fornyelse af køkken 250.000 
fornyelse af wc- og badefaciliteter 500.000 
Bygning 7, Pavillon IV og udhus: 1.840.000 
generel indvendig istandsættelse 650.000 
fornyelse af køkkener 250.000 

etablering af to nye badeværelser på 1. sal 350.000 
fornyelse af wc- og badefaciliteter 500.000 

udhus generel istandsættelse 90.000 

Bygning 8, Pavillon III og udhus: 1.790.000 
generel indvendig istandsættelse 690.000 

fornyelse af køkkener 250.000 
etablering af to nye badeværelser på 1. sal 350.000 

fornyelse af wc- og badefaciliteter 500.000 

Bygning 10, Købmanden: 400.000 
generel indvendig istandsættelse 400.000 

Bygning 11, Køkken: 900.000 
generel indvendig istandsættelse 450.000 

fornyelse af wc- og badefaciliteter 300.000 
etablering af nye tekøkkener på 1. sal 150.000 

Bygning 14, Kroen og udhus: 600.000 
generel indvendig istandsættelse  250.000 
fornyelse af køkken 200.000 
fornyelse af toiletter 150.000 

Bygning 15, Gartnerbolig og udhus: 2.250.000 
Istandsættelse indvendigt og udvendigt, inkl. tagomlægning og efterisole-
ring 

1.450.000 

fundering og opretning af statiske problemer, sætninger og revner, samt 
dræning og sokkelisolering 

250.000 

fornyelse af køkkener 300.000 
fornyelse af wc- og badefaciliteter 250.000 

Bygning 24, Savværk: 95.000 
generel udvendig istandsættelse 95.000 
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Total håndværkerudgifter 11.175.000 
uforudsete udgifter 20 % 2.235.000 
rådgiverhonorar 15 % 1.676.250 
I alt ex moms 15.086.250 

 
Endvidere skal der påregnes udgifter til løst inventar i form af: 
 
 fornyet møblering – der kan lægges meget individuelle og varierede budgetter alt efter 

ønsket udtryk og standard 
 udarbejdelse af nye udstillinger, herunder: 

 udstilling om dyreholdet på Livø og energiproduktionen på den nordlige avlsgård i 
laden 

 udstilling om Livøs plantebaserede fødevareproduktion i drivhuset 
 udstilling/formidling om kraftvarmeproduktionen på øen i elværket og vandværket 
 udstilling om den Kellerske anstalt og kulturmiljøets historie i cellebygningen 
 udstilling i naturværkstedet 
 udstilling om fugleliv og sæler i nedlagt møllebygning 

 
Udstillinger kan ligesom møblering anskaffes i forskellige standarder og prisklasser, og 
kan fx koste ca. 10.000 kr./m2 at etablere. 

9.1.2 Energiløsning 

Det vurderes, at etablering og renovering af energiforsynings og -distributionsanlæg i for-
bindelse med realiseringen af fase 1 af konceptet 'Naturens Stillekupé' kan gennemføres 
for i alt 11,6 mio. kr. ex moms, som vist i tabellen nedenfor. 
 
I fase 2 er omkostningen til IFGT anlæg samt solfangeranlæg på havnen vurderet til yder-
ligere 3,3 mio. kr. ekskl. moms. I fase 2 vil der afhængigt af den præcise løsning, her-
under også om biogassen skal anvendes til transportformål, være en yderligere omkost-
ning til batterilagre samt udstyr til tryksætning og lagring af biogas. Den samlede omkost-
ning for fase 2 kan derfor være betydeligt højere end de 3,3 mio. kr. ekskl. moms. Om-
vendt kan det være, at en så vidtgående løsning har gode muligheder for, at opnås investe-
ringstilskud. 
 
Energiløsning   
Fase 1 11.604.000 
Renovering/udskiftning af fjernvarmenet, inkl. etable-
ring af varmtvandsbeholdere 

2.000.000 

Renovering af elektricitetsnet 1.500.000 
Etablering af solcelleanlæg 1.000.000 
Etablering af biogasanlæg 4.000.000 
Renovering/udskiftning af dieselgenerator 600.000 
Udskiftning af elpærer til LED i alle armaturer 60.000 
Etablering af 3 små vindmøller 350.000 
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Etablering af energi-, vand- og elmålere 160.000 
Projektering/tilsyn (10 %) 967.000 
Uforudsete udgifter (10 %) 967.000 
Fase 2 3.300.000 
Etablering af IFGT anlæg 2.500.000 
Etablering af solfangere 250.000 
Projektering/tilsyn (10 %) 275.000 
Uforudsete udgifter (10 %) 275.000 
I alt ex moms 14.904.000 

9.2 DRIFTSØKONOMI 
På baggrund af de ændrede forudsætninger i driften kan Naturstyrelsen Aalborg i fremti-
den spare ca. 1.070.000 kr. årligt på driften af øen, dvs. have et forventet årligt underskud 
på 830.000 kr. Dette beror bl.a. på en øget indtægt fra feriecenteret samt en besparelse på 
forsyningssiden. 

9.2.1 Driftsbudget, Naturstyrelsen Aalborg 

I 2011 har Naturstyrelsen Aalborg følgende driftsbudget for Livø: 
 
  Indtægter Udgifter Netto 
Skovdrift 50.000 140.000 -90.000 
Landbrug 830.000 490.000 340.000 
Naturpleje & friluftsliv 500.000 1.390.000 -890.000 
Færge (Livø II) 70.000 520.000 -450.000 
Forsyning (el, vand varme) 190.000 1.040.000 -850.000 
Havn 40.000 30.000 10.000 
Feriecenter 680.000 50.000 630.000 
Bygningsvedligehold  600.000 -600.000 
I alt 2.360.000 4.260.000 -1.900.000 

 
 
I Naturstyrelsens fremtidige drift af øen vil følgende forudsætninger være ændret: 
 
 Landbrug: 

 Effektivisering af landbruget: Med en ny stald og høtørringsanlæg vil det være mu-
ligt at effektivisere driften i vintermånederne, hvor kvæget er i stald. Det er tvivl-
somt om det vil være en mulighed at etablere stald og høtørring i én og samme byg-
ning og samtidig bevare den fine helhed, men hvis det sker, kan forventes en bespa-
relse på 125.000 kr. årligt i arbejdsløn. 

 
 Gårdbutik og arbejdende værksted: Landmandsparret vil i fremtiden drive en 

gårdbutik. Med en åbningstid på 10-15 timer om ugen i sommerhalvåret, salg af fø-
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devarekasser til besøgende, afholdelse af gennemsnitligt ét halvdagskursus om må-
neden samt afholdelsen af events med kokke mm. så er det vurderingen, at drifts-
omkostningerne (primært løn) på ca. 100.000 kr. om året vil kunne tjene sig ind i 
provenu fra salg, kurser og eventbaserede aktiviteter.  

 
 Refugium: I vinterhalvåret drives et refugium i de ni boliger i Munkebo, Nonnebo 

og Tidemandsminde. Ved 1500 overnatninger årligt til en overnatningspris på 400 
kr. (dette er i den lave ende for refugier) vil det generere en omsætning på 600.000 
kr. årligt. Servicering af gæsterne vil være minimal (rengøring og evt. et aftenmåltid, 
der ikke er inklusiv i prisen) og trække på den arbejdskraft, der i forvejen er på øen 
om vinteren. Set fra dette perspektiv kan refugiet sandsynligvis generere en årlig 
indtægt på 400.000 kr.  

 
 Naturpleje og friluftsliv:  

 Publikumsaktiviteter og –faciliteter: I dag bruges der ca. 310.000 kr. på publi-
kumsaktiviteter og –faciliteter (vedligehold af stier, skilte, renholdelse af byen, etc.). 
Med flere events, flere formidlingsspots på øen og et naturværksted vil udgifterne til 
publikumsaktiviteter og –faciliteter være øget. Aktiviteter varetages også af ferie-
centeret samt eksterne samarbejdspartnere, men det forventes, at Naturstyrelsens 
udgifter i fremtiden vil være ca. 450.000 kr. om året. Samtidig kan flere events også 
generere en indtægt, og her er 40.000 kr. årligt et kvalificeret bud. (I dag genererer 
høstmarkedet en lille indtægt på omkring 10.000 kr.)  

 
 Naturvejledning: Naturstyrelsens aktivitetsniveau ift. naturvejledning vil være øget 

med ca. 50 % i fremtiden. Hvor udgifterne i dag beløber sig til ca. 95.000 kr. årligt, 
vil de fremover være på ca. 150.00o kr. årligt. Men jo flere samarbejder, desto større 
er mulighederne for at reducere denne post. 

 
 Forsyning: Det nye forsyningsalternativ medfører en årlig besparelse på 410.000 kr. 

grundet et lavere forbrug af dieselolie samt også et lidt lavere forbrug af træ. 
 
 Havn: I dag dækker indtægterne på 40.000 kr. havnepenge for MiniLine - øvrige hav-

nepenge, dvs. for lystsejlere, opkræves af forpagteren. Udgifterne på 30.000 kr. er 
småvedligehold som udføres af eget personel. I fremtiden skal Naturstyrelsen stå for 
hele driften af havnen inklusiv de vandbaserede aktiviteter, hvilket vil medføre ændrin-
ger i såvel indtægter som udgifter.  
 Indtægter fra lystsejlere og kajakudlejning: Med forventede 2000 lystbådeover-

natninger i fremtiden er der potentiale for en årlig indtægt på 250.000 kr. Samtidig 
kan udgifterne ikke begrænses til småvedligehold; ansvaret for lystsejlere vil også 
kræve en mindre 'havnekontor-funktion' og anden servicering i sommerhalvåret 
svarende til 100.000 kr. om året. 

  MiniLine: Uændret indtægt på 40.000 kr.  
 Småvedligehold: Uændret udgift på 30.000 kr. 
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 Feriecenter: Det forventes, at forpagtningsafgiften til Naturstyrelsen næsten kan for-
dobles - fra 680.000 kr. i 2010 til ca.1,26 mio. kr. efter realisering (se afsnit 9.2.2). Ud-
gifterne til småvedligehold kan stige lidt ved øget slitage. 

 
Det forventes, at der ikke vil forekomme ændringer inden for skovdriften samt færgedrif-
ten (færgen har i forvejen en relativt stor kapacitet i højsæsonen). Dog skal det nævnes, at 
hvis IFGT'en indføres i fase 2 vil der komme ret store ændringer inden for skovdriften, 
idet der skal produceres ret store mængder flis.  
 
Bygningsvedligehold forventes også at blive på nuværende niveau; der vil være en større 
bygningsmasse i fremtiden – men samtidig vil vedligeholdelsesstandarden på nye såvel 
som gamle bygninger være forbedret. 
 
De nævnte ændrede forudsætninger vedrører forretningsplanens anbefalinger til ændrin-
ger i driften. Der er således ikke taget højde for fremtidige ændringer i diverse støtteord-
ninger, råvarepriser, etc. 
 
På baggrund af de ændrede forudsætninger i driften kan Naturstyrelsen Aalborg i fremti-
den spare ca. 1.070.000 kr. årligt på driften af øen, dvs. have et forventet årligt underskud 
på 830.000 kr.: 
 
  Indtægter Udgifter Netto 
Skovdrift 50.000 140.000 -90.000 
Landbrug 830.000 365.000 465.000 
Naturpleje & friluftsliv 530.000 1.585.000 -1.055.000 
Færge (Livø II) 70.000 520.000 -450.000 
Forsyning (el, vand varme) 190.000 630.000 -440.000 
Havn 290.000 130.000 160.000 
Feriecenter 1.260.000 80.000 1.180.000 
Bygningsvedligehold  600.000 -600.000 
I alt 3.220.000 4.050.000 -830.000 

 

9.2.2 Driftsbudget, forpagter af Livø Feriecenter 

Det forventes, at forpagtningsafgiften til Naturstyrelsen næsten kan fordobles - fra 
680.000 kr. i 2010 til ca.1,26 mio. kr. efter realisering: 
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Købmands-
butik Kro

Overnat-
ninger

Havne- og 
teltplads

Event-
indtægter I alt

Forpagtningsafhængig 
omsætning, 2010 1.748.115 1.207.905 1.334.441 238.424 156.060 4.684.945

Forpagtningsafgift, 2010 87.406 120.791 333.610 123.980 15.606 681.393

Forpagtningsafhængig 
omsætning, efter realisering 2.800.000 3.000.000 2.500.000 285.000 450.000 9.035.000
Forpagtningsafgift, efter 
realisering 140.000 300.000 625.000 148.200 45.000 1.258.200  
 
 
Omsætningsestimaterne beror på følgende forudsætninger: 
 
 At forpagtningsafgiften vil blive udregnet ud fra samme procentsatser som i dag. Dog 

vil det være oplagt inden 1/1-15 at tage op til overvejelse om vilkårene i den nuværende 
forpagteraftale bør ændres med det forbedrede indtjeningsgrundlag. 

 
 Der forventes 60 % flere turister (overnattende og dagsturister) i sommerhalvåret. 
 
 Den øgede omsætning på kroen beror på: Med mere kvalitet på menuen vil kroen til-

trække flere spisende gæster blandt dem, der besøger øen. Bedre råvarer og retter bi-
drager også til at øge omsætningen. 

 
 Overnatning er beregnet med udgangspunkt det forventede besøgstal (kap. 7.1) og føl-

gende prisniveau: 
 Ferieboliger: 6000 kr. pr. uge i højsæson, 3000 kr. i skuldersæson 
 Dobbeltværelser: 1000 kr. pr. nat i højsæson, 800 kr. i skuldersæon 
 Fælleshuse: gennemsnitligt 250 kr. pr. person pr. nat over hele sæsonen 
 Camping: 50 kr. pr. nat pr. person (uændret) 

 
 Havne- og teltplads: Havnen overgår til Naturstyrelsen. Derfor er kun den forventede 

omsætning på teltpladsen medtaget i estimatet. 
 
 Events: Det forventes, at forpagteren vil arrangere events fremover, bl.a. i fællesskab 

med strategiske samarbejdspartnere. Det kan fx udmønte sig i to større arrangementer 
ud over den nuværende Livø Jazz. 

 
Med det nye Livø-koncept er der potentiale for mere end en fordobling af omsætningen. 
Udover at dette gør forpagtningsaftalen attraktiv for mange forpagtere, så vil det også give 
mulighed for en forpagter, der engagerer sig mere i udviklingen af nye oplevelser og pro-
dukter på øen, gerne i samarbejde med andre aktører.  
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9.3 FINANSIERING AF ANLÆGSOMKOSTNINGER 
Livøs udviklingsstrategi rummer mange potentialer i forhold til støttemuligheder. Udvik-
lingen af forretningskonceptet til mere kvalitets- og oplevelsesturisme taler ind til den 
strategiske turismeudvikling på regions- og landsplan. Samtidig åbner en bæredygtigheds-
vision for finansieringsmuligheder. Sidst men ikke mindst kan en del fonde se sig selv i at 
bevare og udvikle et levende kultur- og naturmiljø. Samtidig er de perspektivrige delele-
menter samlet i en sammenhængende helhed med én udviklingsorienteret projektejer. Alt 
dette taler for gode finansieringsmuligheder. 
 
Men samtidig gør det sig gældende, at der er tale om en stor anlægssum. Og med et samlet 
anlægsbudget på ca. 80 mio. kr. inkl. moms, må det forventes at fondsfinansiering maxi-
malt udgør 50 % af investeringen, jf. krone-til-krone princippet, der er gældende for man-
ge fonde og tilskudsordninger. 

9.3.1 Bygninger 

Af nedenstående oversigt fremgår relevante fonde og dermed mulige kilder til finansie-
ringsmuligheder, som anses som værende mest relevante for ændringerne i Livøs byg-
ningsmasse under hensyntagen til formålsparagraffer, prioriteter og støttebeløb. Det skal 
nævnes, at der findes et stort antal fonde, som eventuelt ville bidrage med finansiering i 
mindre omfang, men analysen har kun søgt at inddrage de væsentligste finansieringskil-
der.  
 
Det næste naturlige skridt vil være at prioritere fondene og udarbejde en handlingsplan 
for, hvordan fundraisingen skal forløbe. 
 

Fond Giver støtte til 

A.P. Møller-fondene Almen velgørende eller på anden måde almennyttige 
formål.  

Arbejdsmarkedets Ferie Fond Foranstaltninger til fremme af feriemål. Blandt andet 
information om aktivitets- og oplevelsesmuligheder.  

Augustinus Fonden Almen velgørende og humane, kunstneriske, viden-
skabelige eller deslige formål. 

Bergiafonden Støtter bl.a. mindre istandsættelser eller genskabelse 
af bygningsdele, der er af særlig betydning for dansk 
bygningskunst. 

Det Obelske Familiefond Fondets formål er bl.a. at støtte almennyttige formål 
bredt. Bestyrelsen har traditionelt valgt at fokusere på 
aktiviteter i Nordjylland. 

Farumgaard Fonden Støtte til opretholdelse eller udbygning af institutioner 
og lignende, der skønnes af særlig betydning for dansk 
kulturhistorie. 

Konkurrenceudsat pulje – tema- Støtter kvalitetsløft i kystturismen, herunder: 1. Inno-
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et Kvalitetsløft i kystturismen 
OBS. 16. januar 2012 er tids-
frist 

vation og oplevelsesudvikling i kystturismen, fx nye 
gastronomi- og naturoplevelser langs kysterne, 2. Ser-
vice og kompetenceudvikling i kystturismen og 3. Ud-
videlse af målgrupperne for kystdestinationer, fx ved 
at udvikle nye feriekoncepter for et modent publikum. 
Der lægges op til større projekter med flere aktører og 
på tværs af destinationer. 

Landdistriktsprogrammet Landdistriktsprogrammet sigter mod øget konkurren-
cekraft i fødevaresektoren, flere jobs i landdistrikter-
ne, mere attraktive levevilkår og en rig natur og rent 
miljø. Der ydes bl.a. tilskud til: 1. Projekter inden for 
bl.a. innovation, kvalitetsfødevarer og kompetenceud-
vikling i fødevareerhvervet der kan øge sektorens kon-
kurrenceevne, 2. Erhvervsvirksomheder, iværksættere 
og turisme mv., der kan bidrage til at skabe flere og 
nye job i landdistrikterne, 3. Miljø- og naturprojekter, 
miljøvenligt og økologisk jordbrug mv. kan bidrage til 
en rigere natur med varierede landskaber og rent mil-
jø på landet. 

LAG Jammerbugt-
Vesthimmerland 

Støtter bl.a. projekter, som bidrager til: 1. at skabe nye 
aktiviteter og nye fysiske rammer inden for det sociale 
og kulturelle område, 2. at styrke de rekreative ram-
mebetingelser ved bedre udnyttelse af de eksisterende 
natur- og kulturmiljøer og 3. at styrke de rekreative 
rammebetingelser ved bedre udnyttelse af de eksiste-
rende natur- og kulturmiljøer. Begrænsede midler, 
men har et bredt formål, hvor der kan gives støtte bå-
de til aktiviteter og det fysiske. 

Lokale- og Anlægsfonden Byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Alle former 
for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og 
kommuner, der ønsker at bygge og drive faciliteter 
uden privatøkonomiske interesser, kan komme i be-
tragtning. 

Nordeafonden Støtter aktiviteter der fremmer det gode liv, primært 
inden for natur, kultur, sundhed og motion.  

Realdania Støtter projekter der gør en forskel for det byggede 
miljø i Danmark. Har fokus på livskvaliteten i husene, 
mellem husene, i by og på land og støttede projekter 
skal være til gavn for almenvellet. 

Simon Spies Fonden Støtter almennyttige og almenvelgørende formål, også 
inden for erhvervslivet, og tilgodeser enkeltpersoner, 
der har markeret sig inden for bl.a. videnskab, er-
hverv, kunst og idræt. 

Skibsreder Carsten Brebølls al- Støtte til bevarelse af fredede eller - efter bestyrelsens 
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mennyttige fond skøn – fredningsværdige landejendomme. 

Sonning Fonden Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genop-
bygning af historiske bygninger samt til musikformål. 

Tips- og lottomidler til friluftsli-
vet v. Friluftsrådet 

Projekter som kan fremme friluftslivet.  

 

9.3.2 Energiløsninger 

KONVERTERING AF KABELOMKOSTNING 

Ifølge elforsyningsloven $28 kan Livø enten få dækket de årlige omkostninger ved egen-
produktion af el eller Livø kan få en kabelforbindelse. Uanset løsning, da skal Energinet.dk 
betale omkostningen. 

Afgørelsen af løsning skal bero på en samfundsøkonomisk beregning af, hvilken af de to 
løsninger, som er billigst. Denne beregning er Energinet.dk i gang med at udarbejde. For-
mentligt vil den billigste løsning være, at etablere en kabelforbindelse. Energinet.dk har 
vurderet omkostningen hertil til cirka 7 mio. kr. 

Naturstyrelsen kan indgå en aftale med Energinet.dk om at de heller vil have pengene som 
et kabel koster end kablet. Hermed kan beløbet på de cirka 7 mio. kr. som kablet koster i 
stedet bruges til investering i energiteknologier på øen. 

Energinet.dk er i gang med at udarbejde et forslag til eventuel aftale mellem Energinet.dk 
og Naturstyrelsen. 

ØVRIGE FINANSIERINGSKILDER 

Der findes en række øvrige finansieringskilder, som der kan søges midler til i forbindelse 
med energiprojektet og som kan være relevante i forbindelse med realiseringen af projek-
tet Grøn Livø.  
 
I det følgende er bl.a. nævnt en række forskningspuljer, som kan ansøges om midler til 
gennemførelse af hele eller dele af projekter. Fælles for disse kilder er, at de kræver en vis 
egenfinansiering, dvs. de er kun med til at delfinansiere projekterne. Typisk vil der også 
være en række andre krav knyttet til projekterne. Disse går typisk på dokumentation af 
ydelse, formidling og at der er et yderligere udviklingspotentiale i de løsninger, der søges 
om penge til. 
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EUDP 
EUDP administreres af Energistyrelsen og er en forkortelse for "Energiteknologisk Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram". 
 
EUDP støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier. Projekterne 
skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Samtidig skal de udvik-
le danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. EUDP fremmer desuden 
internationalt samarbejde om ny energiteknologi. 
 
EUDP støtter især projekter som understøtter en direkte produktudvikling. Der gives pen-
ge inden for en række forskellige kategorier under overskrifterne: 
 
• Biomasse 

• Brint- og brændselscelle 

• Vindenergi 

• Solenergi 

• Effektiv energianvendelse 

• Øvrige 

Projekterne er de seneste år vokset i størrelse, men mindre projekter er stadig mulige. Der 
er i projekterne givet tilsagn til støtte mellem 1 og 15 mio. kr. Støtten er ikke fast men vil 
være på omkring 35-50 % af den samlede projektstørrelse i demonstrationsfasen. 
 
Det er afgørende, at der er samarbejde mellem offentlige og private samt forskning i pro-
jekterne. Der må også gerne være flere private partnere. 
 
En ulempe kan i nogle tilfælde være, at projekterne generelt skal være rettet mod et be-
stemt produkt og der skal være et stort potentiale for det pågældende produkt, for at 
EUDP vil støtte udviklingen og demonstrationen af det. 
 
For yderligere information se: 
http://www.ens.dk/DA-DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/Sider/Forside.aspx 
 

PSO ForskEL 
Dækker kun elproduktion. Administreres af Energinet.dk. Vil nok godt kunne give støtte 
til projekter som demonstrer ø-drift systemer med høj andel fluktuerende vedvarende 
energi (solceller) og andre nye og innovative energiløsninger (IFGT). 
 
På et møde med Energinet.dk den 13. september 2011 påpegede Energinet.dk muligheden 
for, at dette program nok især vil kunne yde støtte til et projekt omkring styring af energi-
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produktionsenhederne op imod elsystemet på Livø. En styring af systemet er vigtigt og 
langt fra enkel når der er tale om et system indeholdende flere teknologier, herunder VE 
teknologier. 
 
For yderligere information se: www.forskel.dk  
 
PSO ForskVE 
ForskVE-programmet er et resultat af Folketingets beslutning fra 2008 om at igangsætte 
et PSO-finansieret program til udbredelse af udvalgte små VE-teknologier. Programmet er 
hjemlet i Elforsyningslovens §57e og VE lovens §49 og der er for hvert af årene fra 2008 til 
2011 afsat 25 mio. kr. til udmøntning. 
 
ForskVE-programmet er rettet mod projekter til udbredelsen af mindre VE-teknologier, 
der i denne sammenhæng er defineret som: Solceller, bølgekraft og biomasseforgasning. 
Det er et ufravigelígt krav for projekter, der søger støtte hos ForskVE-programmet, at an-
læg er nettilsluttede, har elproduktion og at de fremstår som gode repræsentanter for tek-
nologierne - dvs. som fyrtårnsprojekter. Hensigten er, at projekterne skal virke stimule-
rende for andre med henblik på at investere i udbredelsen af vedvarende energi. 
 
I øjeblikket afventes en politisk afgørelse om ForskVE-programmets fremtid. 
 
PSO Elforsk 
Dækker elforbrug, eller udstyr som kan sænke elforbruget ved at der substitueres med 
f.eks. varme. 
 
Ansøgningen er noget simplere end EUDP, til gengæld er projekterne noget mindre, da 
der er færre penge til rådighed. 
 
Projekterne skal ikke på samme måde være produktrettede og kan godt indeholde et ad-
færdselement. 
 
For yderligere information se: www.elforsk.dk  
 
NaturErhvervsstyrelsen - Grøn vækst 
Regeringen har med Grøn Vækst-aftalen sat en ambitiøs politisk målsætning om, at 50 % 
af husdyrgødningen inden 2020 skal anvendes til energiformål. Et stort skridt på vejen 
mod at nå det mål tages nu med Fødevareministeriets nye tilskudsordning til etablering og 
udvidelse af biogasanlæg. 
 
Der er i perioden 2010-2012 afsat 100 millioner kr. årligt til etablering eller udvidelse af 
kapaciteten for biogas produktion. Foruden selve anlægget er også bedriftsrelaterede inve-
steringer tilskudsberettigede, for så vidt de kan anses for nødvendige for at levere biomas-
se til anlæggene. Anlæggene er delvist finansieret med midler fra EU. 
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Der er afsat 85 mio. kr. årligt til biogas fællesanlæg med dertil hørende nødvendige sup-
plerende investeringer på jordbrugsbedrifter og 15 mio. kr. årligt til økologiske bio-
gas gårdanlæg med dertil hørende supplerende investeringer på økologiske jordbrugs-
bedrifter. Ansøgningerne prioriteres blandt andet på baggrund af projekternes omkost-
ningseffektivitet i forhold til at behandle mest husdyrgødning pr. investeret krone. 
 
For yderligere information se: http://2.naturerhverv.fvm.dk/Biogas.aspx?ID=77729  
 
Fornyelsesfonden 
Fornyelsesfonden giver bl.a. støtte til Grønne løsninger, herunder markedsmodning af 
grønne løsninger samt grøn innovation. 
 
Der lægges vægt på, at der er en miljømæssig effekt af det, der ydes støtte til. I forhold til 
grønne projekter lægges der vægt på det miljøforbedrende potentiale f.eks. i form af re-
duktion af miljøbelastning og/eller energiforbrug eller potentiale for at løse eller afhjælpe 
miljøproblemer. 
 
For yderligere information se: 
www.fornyelsesfonden.dk  
 
Realdania 
Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle 
og forandre det byggede miljø i Danmark. For at et projekt kan få støtte, er det afgørende, 
at det har demonstrationsværdi. 
 
Det er vigtigt, at projektet er medfinansieret gennem delvis egenfinansiering og/eller øko-
nomisk støtte fra andre. Der lægges vægt på, at støtte projekter, der er generel opbakning 
til, også økonomisk. Det er vigtigt at dokumentere, at den efterfølgende drift af projektet 
er sikret organisatorisk og økonomisk. 
 
For yderligere information se: 
www.realdania.dk  
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10. Handlings- og tidsplan 

I det følgende beskrives en 10-års handlings- og tidsplan for Livø, der er inddelt i tre faser: 
En 1-årig planlægnings- og fundraisingfase (2012), en 4-årig første udviklings- og realise-
ringsfase (2013 - 2016) og en 5-årig anden realiserings- og perspektivfase (2017 - 2021).  
 
Handlingsplanen skal ses som et prioriteringsredskab; hvis der fx tidligt opstår udviklings- 
og finansieringsmuligheder for tiltage i fase 2, så er det oplagt at igangsætte de aktiviteter 
før planlagt. 

10.1 FASE 0: PLANLÆGNING OG FUNDRAISING (2012) 
Det første år bruges bl.a. på at få en organisation og nogle samarbejder på plads omkring 
Livø, der kan drive udviklingen frem. Derudover fundraises, tilladelser indhentes og de 
første byggerier planlægges og projekteres.  
 
Udviklingsaktiviteter 
 Koordinator ansættes 
 Opbygning af samarbejder 
 Fundraising 
 Planlægning og projektering 
 Tilladelser  
 Hjemmeside opdateres 

10.2 FASE 1: UDVIKLING OG REALISERING (2013 – 16) 
I første realiseringsfase er der især lagt vægt på realisere 1) de væsentligste energiløsninger 
og –forbedringer, 2) opgraderingen af avlsgården med nye bygninger, 3) et større oplevel-
sesudbud på øen og dermed mere at komme efter samt 4) at skabe rammerne for at til-
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trække nye målgrupper: seniorer, børnefamilier og refugiegæster. Med en ny forpagt-
ningsaftale pr. d. 1/1-15 kan der evt. også være mulighed for at gennemføre de gastronomi-
ske målsætninger fx i kroen. I så fald bør opgraderingen af kroen også påbegyndes i fase 1 
og ikke i fase 2, som foreslået her.  
 
Det forventes, at realiseringen af 1) og 2) kan ske i løbet af det første års tid, mens de øvri-
ge udviklingsaktiviteter og anlæg realiseres i løbet af fasen. 
 
Udviklingsaktiviteter 
 Opbygning af samarbejder 
 Fundraising 
 Tilladelser 
 Projektering 
 Formidlingspunkter udvikles 
 Events (natur/mad/maritime oplevelser) 
 Øget naturformidling 
 Havkajakker på Livø 
 Ny forpagtningsaftale med nuværende eller ny forpagter 
 
Bygningsændringer/-istandsættelse 
 Nonnebo 
 Munkebo 
 Tidemandsminde 
 Pavillon II og udhus 
 El- og varmeværk 
 Cellebygning 
 Stuehus på gården 
 Svinestald (energiproduktion) 
 Laden (gårdbutik + arbejdende værksted) 
 Hestestalden (naturværksted) 
 
Nye bygninger og anlæg 
 Ny staldbygning 
 Høtørringsanlæg 
 Opbevaring af foderhalm, maskiner og køretøjer 
 Servicebygning på havnen 
 Bådskur på havnen 
 Bålpladser (3 stk.) 
 Ophalingspladser (4 stk.) 
 Udendørs badekar (2 stk.) 
 Shelters (4 stk.) 
 
De samlede udgifter til bygningsændringer/-istandsættelse og nye bygninger/anlæg i 
fase 1 beløber sig til 33,8 mio. kr. (se anlægsbudget i kapitel 9) 
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Energiforsyning 
 Renovering/udskiftning af fjernvarmenet, inkl. etablering af varmtvandsbeholdere 
 Renovering af elektricitetsnet 
 Etablering af biogasanlæg 
 Etablering af solcelleanlæg 
 Etablering af små vindmøller på havnen 
 Udskiftning af dieselgenerator 
 Udskiftning af elpærer til LED pærer i alle armaturer 
 Etablering af energi-, vand- og elmålere 
 
De samlede udgifter til energiløsninger i fase 1 beløber sig til 11,6 mio. kr. (se anlægs-
budget i kapitel 9) 

10.3 FASE 2: REALISERING OG PERSPEKTIVER (2017 – 21) 
I sidste realiseringsfase gennemføres de resterende istandsættelser og opgraderinger af 
bygningsmassen, der udvikles flere aktiviteter for øens gæster og nye bygninger til Livø 
Avlsgård etableres. Det er også i fase 2, at det kan vælges at gå videre med flere energiløs-
ninger, hvis det vurderes relevant og rentabelt på det tidspunkt. 
 
Udviklingsaktiviteter 
 Klappedyr i gammel stald 
 Events (natur/mad/maritime oplevelser) 
 Øget naturformidling 
 Havkajakker på Livø, evt. arrangementer á la 'Limfjordslegene' 
 
Bygningsændringer/-istandsættelse 
 Skolen med udhuse 
 Forsamlingshuset 
 Pavillon I og udhus 
 Pavillon IV og udhus 
 Pavillon III og udhus 
 Købmanden 
 Storkøkken 
 Kroen og udhus 
 Gartnerbolig og udhus 
 Kostald 
 Savværk 
 
 
De samlede udgifter til bygningsændringer/-istandsættelse og nye bygninger/anlæg i 
fase 2 beløber sig til 15,1 mio. kr. (se anlægsbudget i kapitel 9) 
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Energiforsyning 
 Evt. IFGT gasturbine 
 Evt. flere solceller 
 Evt. batteripakker 
 
De samlede udgifter til energiløsninger i fase 2 beløber sig til 3,3 mio. kr. (se anlægs-
budget i kapitel 9) 
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