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Brænderiet Limfjorden flyttede ved årsskiftet 2017/18 aktiviteterne til den gamle Sundsøre kro, hvor der med mere 

end 1,5 mio. kr. investering blev pustet nyt liv i de gamle rammer. Brænderiet blev modtaget med åbne arme af 

lokalområdet og med mere end 20.000 besøgende i løbet af den første sæson, er man nu klar til at tage hul på de 

næste muligheder for at udvikle forretningen, et eksperimentarium hvor gæster vil kunne prøve kræfter med at 

destillere deres egne gin og parfume varianter.  

 

Et nyt orangeri vil damme rammerne for eksperimentarium, men også huse de mange urter og bær som skal bruges i 

selve fremstillingen af gin og parfume.  

Brænderi Limfjorden ejer i forvejen små hytter der nu skal renoveres og opgraderes til luksus-hytter, så man kan 

tilbyde gæsterne overnatningsmuligheder samt faciliteter til det professionelle lystfiskersegment som bliver en rigtig 

interessant målgruppe pga. Sundsøres helt centrale placering i forhold til havørredfiskeri.  

Projektet tilfører på en og samme tid værdi og positive tiltag bag følgende dele af udviklingsstrategien: 

- Der skabes helt nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder som styrker det mere feminine oplevelsesunivers  

- Der skabes mersalgsmuligheder til en eksisterende virksomhed 

- Der etableres nye opgraderede overnatningsmuligheder med et bredt publikum som potentielle gæster 

- Der skabes mulighed for nye koncepter, herunder kursus- og foredragsvirksomhed 

- De nye faciliteter falder i særdeles god tråd med indsatser som lystfiskeri i fjorden og sportsaktiviteter på vandet 

- Samlet set understøtter projektet historiefortællingen om en kreativ og innovativ klynge af turist virksomheder i 

Østsalling med et fælles særligt fokus på fødevareproduktion 

- Projektet har en stor styrke i at det åbner op for mange typer af gæster med forskellige baggrund og motivation for 

at besøge området med henblik på at få helt særlige oplevelser med på deres vej. 

LAG Skive-Viborg støtter projektet med tilskud til b.la. orangeri og inventar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


