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Resumé
Natura 2000 område nr. 62 ”Venø og Venø Sund” består af habitatområde H55 og fuglebeskyttelsesområde
F40. Området dækker arealer på land og kystnære områder inden for Struer Kommunes geografi. Natura
2000-området er på ca. 2.926 ha, hvoraf ca. 95 % af det samlede areal er hav. Mindre end 2 ha af
landarealet er ejet af offentlige lodsejere (Struer Kommune).
Handleplanen for Natura 2000-område nr. 62 ”Venø og Venø Sund” beskriver den indsats, der skal
igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.
Det overordnede mål er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus.
Målet er, at området udgør et stort sammenhængende naturområde med fjorden, vådområderne og
kystskrænterne som vidstrakte og sammenhængende forekomster, der rummer velegnede levesteder for
områdets kystfugle.
Naturtyperne kalk- og surt overdrev sikres en god-høj naturtilstand, og så vidt muligt skabes der
sammenhæng mellem forekomsterne. Sikring af levestederne for lysbuget knortegås og dværgterne
prioriteres højt.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje,
som indebærer bekæmpelse af invasive arter, en lav næringsstofbelastning samt gode sprednings- og
etableringsmuligheder for arterne.
Indsatsen gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler, der udføres af lodsejere i området.
Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
(tidligere NaturErhvervstyrelsen).

Figur 1: Oversigt over Natura 2000 område nr. 62 Venø og Venø Sund, der er markeret med den blå skravering.

Baggrund
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Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede
beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne
beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for
planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:





Sikring af naturpleje
Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015
Sammenhæng i naturen
Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at
gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Struer
Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for Natura 2000 område nr. 62 ”Venø og Venø Sund”.
Struer kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på
land og kystnære områder.
Der indgår ikke skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000-området ”Venø og Venø Sund”. Ej
heller er der offentlige lodsejere i det pågældende område udover Struer Kommune, som ejer mindre end 2
ha, der udgøres af vej- og havneanlæg.
Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1251
af 29. september 2016), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
(bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).
Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:


En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund
af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag.



De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen,
herunder en plan for interessentinddragelse.



En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.



En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det
muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke
foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i
forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.
De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så
vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem
indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.
Den kommunale Natura 2000-handleplan er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om
miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). Struer
Kommune har miljøscreenet forslaget til Natura 2000-handleplan og truffet afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes miljøvurdering, da planerne vurderes ikke at have en negativ eller væsentlig indvirkning på
miljøet. Struer Kommune har forhørt berørte myndigheder (Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet og Slot- og
Kulturstyrelsen) forud for afgørelsen.
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Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012.
Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i
Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.
Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for
Natura 2000-området.
Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via Struer Kommunes egne midler eller DUT-midler:
Struer Kommune

Indsats

Kommunalt ejet

Privatejet

Opsætning af hegn - tør hede
og strandeng

-

1,4 ha realiseret

Bekæmpelse af rynket rose

-

0,8 ha realiseret

Udvidelse af levestedsareal for
Dværgterne

-

0,8 ha realiseret

Tabel 2. Følgende projekter er finansieret gennem landdistriktsmidler og er faciliteret af Struer
Kommune:
Struer Kommune

Indsats
Hegning på Venø

Rydning og hegning ved
Humlum Fiskeleje

Kommunalt ejet
-

-

Privatejet
2 ha realiseret
8 ha oplyst om
ordningen
9 ha oplyst om
ordningen

Struer Kommune deltager ikke i Life-projekter inden for Natura 2000-området.
Ud over de ovennævnte indsatser har Struer Kommune søgt at gennemføre Natura 2000-handleplanen
gennem følgende tiltag:
-

-

1

Struer Kommune har udarbejdet forslag til naturpleje for Venø Syd og for arealer ved Venøborg.
Struer Kommune har besigtiget og tilstandsvurderet alt §1 3 natur på Venø mhp. at sikre samt udvide
arealet med tør heden inden for Natura 2000-området.
Struer Kommune har arrangeret Natura 2000-formidlingstur ved Humlum.
Struer Kommune har deltaget i oprettelsen af foreningen NaturplejeMidtvest. Det er et
naturplejenetværk, hvis formål er at styrke naturplejen i det midt og vestjyske område, så
naturarealer opnår en optimal afgræsning til fordel for en større biodiversitet. Foreningen udgøres af
landbrugskonsulenter, dyreholdere, lodsejere, naturstyrelsen samt Lemvig og Struer Kommune.
Struer Kommune har været med til at arrangere orienteringsstande på dyrskuer, markeder etc.
omkring tilskudsordninger og naturpleje gennem samskabelse samt deltaget i afholdelsen af kurser
omkring naturpleje.
Struer Kommune samarbejder med Naturstyrelsen Vestjylland om at genskabe vådområdet
Møgelsig med henblik på at udvide levestederne for fugle på udpegningsgrundlaget.

Efter naturbeskyttelsesloven LKB nr. 121 af 26/01/2017
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Behov for indsatser
Natura 2000-planen for område nr. 62 ”Venø og Venø Sund”, beskriver de konkrete mål for indsatsen. Den
statslige Natura 2000-plan inklusiv indsatsprogrammet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside
(www.mst.dk), mens naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af handleplanens bilag 1. På
baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag.
Hvor igangsatte indsatser fra handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i sin helhed,
indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag.
Tabel 4. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne
Skøn over behov:
Forventede forvaltningstiltag og metoder

Igangværende
indsats

Ny indsats

Samlet behov
for indsats

0 ha

0 – 0,3 ha

0 – 0,3 ha

Forbedring af hydrologi

-

-

0 ha

Græsning eller høslæt

Ca. 31 ha

Op til 12 ha

Op til 43 ha

0 ha

0 ha1

0 ha1

0,8 ha

0 – 1 ha

0 – 1 ha

Rydning af uønsket opvækst

Lysåbne
naturtyper

Afskrælning eller afbrænding
Bekæmpe invasive arter

Det skal vurderes nærmere om noget af arealet til ny indsats for ”græsning eller høslæt” i stedet skal afbrændes, eller
om alle arealerne har behov for en drift pt.
1

Tabel 5. Behov for forvaltningstiltag for arter udover indsatser for naturtyper

Forventede forvaltningstiltag og
metoder

Egnede yngleområder for Dværgterne

Skøn over behov:
Igangværende
indsats

Ny indsats

Samlet behov for
indsats

1 område

0-1 områder

0-2 områder

Udover tiltag nævnt i tabel 4 og 5 vil kommunen være særlig opmærksom på arealer med kalk- og surt
overdrev og arterne lysbuget knortegås og dværgterne, som har væsentlige forekomster i området og er i
tilbagegang.

Natura 2000-områdets geografiske udbredelse på land er relativt begrænset. Udover den kortlagte
habitatnatur er der således kun omkring 100 ha inden for Natura 2000-området, som primært udgøres af
smalle strande langs kysten. Natura 2000-områdets begrænsede landareal kombineret med
landafgrænsningen betyder, at der er meget begrænsede muligheder for at skabe ny habitatnatur.

Udover tiltaget nævnt i tabel 5, er der ingen specifik indsats for arter, udover indsatser for naturtyperne.
Indsatsen for naturtyperne forventes i væsentligt omfang at bidrage til at sikre egnede levesteder for arterne.
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Indsatser fordelt på aktør
I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der kan være behov for en nærmere
afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne. Det drejer sig om følgende retningslinjer:
Generelle retningslinjer
- Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i
målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse
af udpegningsgrundlaget.
- Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og
pleje.
- Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.
- Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved
at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper
- Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet og igangsatte Life-projekter fra Natura
2000-planen 2010-15 afsluttes.
- Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der
tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.
Område specifikke retningslinjer
- Tilstanden af levestederne for dværgterne forbedres, således af det kortlagte levested fra
målsætningen af de kortlagte levesteder får en god naturtilstand i overensstemmelse med artens
krav til ynglelokalitet.
- Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne strandvold med flerårige planter,
klithede og surt overdrev med fokus på arealer med en tilgroning på over 10%.
- Kommunen og offentlige lodsejre skal være særlig opmærksomme på arealer med kalk- og surt
overdrev og arterne lysbuget knortegås og dværgterne, som har væsentlige forekomster i området
(jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.

Det kan både være handleplanmyndighederne og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse
retningslinjer. Men for det konkrete Natura 2000-område på land er der ikke andre offentlige aktører end
Struer Kommune.
Det vurderes derfor, at der ikke er behov for en nærmere fordeling af indsatserne for nærværende plan.

Nordøstlig del af Nørskov Vig. Fotograf Tina Pedersen
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Prioritering af den forventede indsats
Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af
behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 4 og 5). Den nedenstående prioritering vil således afspejle
den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.
1. prioritet er at sikre fortsat pleje af de arealer, hvor en indsats er påbegyndt i 1. planperiode.
- Opretholdelse af eksisterende naturplejeaftaler.
- Gennemførelse af igangværende projekter.
2. prioritet er at forbedre tilstanden for naturtyper med ugunstig bevaringsstatus.
- Projekter hvor lodsejere har særligt sårbare naturtyper og arter.
- Projekter hvor lodsejere selv henvender sig med interesse i at gennemføre en plejeindsats.
- Projekter med mulighed for ekstern finansiering.
3. prioritet er at sikre og forbedre levestederne for dværgterne.
4. prioritet er at kontakte private lodsejere for at implementere handleplanen for 2. planperiode.
- Informationsmøde med lodsejere, der ejer habitatnatur, som kræver pleje med henblik på at
skabe nye naturplejeprojekter.
5. prioritet er at bekæmpe invasive arter.
- Projekter hvor lodsejere selv henvender sig med interesse i at gennemføre en plejeindsats.
- Projekter hvor lodsejere har særligt sårbare naturtyper og arter.
- Projekter med mulighed for ekstern finansiering.
6. prioritet er at sikre og forbedre levestederne for fugle på udpegningsgrundlaget.
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Nørskov Vig. Fotograf Jane Lærke Hansen.
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Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse
Det er Struer Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 7, og i den forbindelse
tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne.
Tabel 7 viser Struer Kommunes plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer, hvis det
ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.

Tabel 7. Forventet plan for interessentinddragelse
Projektnavn

Initiativ

Tidsplan

Handleplaner

Møde med Grønt Råd om Forslag til Natura
2000 handleplan

Efterår 2016

Orientering af Grønt Råd om
projektstatus

Kommunen afholder møder 2 gange årligt
og vil, når der er aktuelt, orientere og
inddrage det Grønne Råd

Hele planperioden

Venøboen

Dialog og orientering af Venøboen om
handleplanen og indsatser på øen

I starten af planperioden
og i forbindelse med evt.
implementeringen af
større indsatser

Naturpleje Midtvest

Kommunerne deltager aktivt i
Naturnetværkets aktiviteter

Hele planperioden

Facilitering af tilskudsordninger

Bidrage med oplysninger og udbredelse af
Natura 2000 tilskudsordningerne til
lodsejere.

Hele planperioden, dog
primært i tilknytning til
ansøgningsrunderne.

Projekterne gennemføres ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt
muligt at beskrive, hvornår projekterne fysik bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at
relevante interessenter bliver inddraget.
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Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område bestående af habitatområde H55 og fuglebeskyttelsesområde
F40.

Tabel 8. Naturtyper på udpegningsgrundlaget
Handleplanmyndighed
Struer Kommune

I alt*
ha

Naturtype nr.

Naturtype navn

1150

Lagune*

1160

Bugt*

1170

0,8

0,8

1220

Rev*
Strandvold med enårige
planter
Strandvold med flerårige
planter

3,3

3,3

1330

Strandeng

28,5

28,5

2110

Forklit

3,2

3,2

2130

Grå/grøn klit

3,8

3,8

2140

Klithede

4,0

4,0

4030

Tør hede

6,1

6,1

6210

Kalkoverdrev

0,6

0,6

6230

Surt overdrev

0,3

0,3

50,6

2.831

1210

I alt*

-

113
2.554
113

*Marine naturtyper, der som oftest ligger udenfor kommunalt ressortområde.

Arter på udpegningsgrundlaget.
-

Stavsild (1103)
Spættet sæl (1365)

Fugle på udpegningsgrundlaget.
-

Lysbuget knortegås (T)
Hvinand (T)
Klyde (Y)
Dværgterne (Y)

Hvor T = trækfugl og Y = ynglefugl

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området:

12

Tabel 9. Naturtilstand af kortlagte naturtyper
Naturtilstand
Naturtype nr.

Naturtype navn

1210

Strandvold med enårige
planter
Strandvold med flerårige
planter
Strandeng
Forklit
Grå/grøn klit
Klithede
Tør hede
Kalkoverdrev
Surt overdrev

1220
1330
2110
2130
2140
4030
6210
6230
I alt

I alt
V

Ingen
tilstand

ha

-

0,8 ha

0,8

3,3 ha

3,3

I

II

III

IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,1 ha
6,1 ha
0,3 ha
31,5 ha

3,4 ha
3,8 ha
4,0 ha
11,2 ha

0,6 ha
0,6 ha

-

0 ha

0 ha

3,2 ha

7,2 ha

28,5
3,2
3,8
4,0
6,1
0,6
0,3
50,6

Figur 2. Oversigtskort, der viser den geografiske placering af Natura 2000-området
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