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Høringssvar: Natura 2000-plan 2009-2015
Venø og Venø Sund, nr. 62
Beboerforeningen: VenøBoen har gennem høringsperioden behandlet styrelsens forslag
til Natura 2000-plan, dateret 1. september 2010. Behandlingen har fundet sted ved drøftelser i foreningsbestyrelsen og ved beboermøde med deltagelse af embedsmænd fra
Struer Kommune.
På den baggrund ønsker VenøBoen, at følgende synspunkter indarbejdes i den endelige
plan med henblik på at sikre opfyldelsen af planens hensigter under hensyn til de særlige forhold, der gælder for Venø.

Færdsel generelt
Med baggrund i den begrænsede trafik og generelle adgang til Venø, der er i dag, ønskes ikke yderligere begrænsninger i adgangsforhold til øens kystline, plantager, stier og
veje.
Venøboen kan ikke registrere nytte af den nuværende fredning af Nørskov Vig, da de
officielle fugletællinger, der er gennemført over en flerårig periode ikke viser signifikant forøgelse i antal af sjældne fugle, ligesom det kan konstateres, at de pågældende
fugle også yngler andre steder på øens strandenge, hvor der ikke er adgangsrestriktioner.
VenøBoen ønsker, at Venøs naturværdier bevares. Det er hidtil sket samtidigt med, at
Venø er rammen for et helårssamfund. Venøs generelle tilgangsforhold og antallet af
fastboende og turister giver ikke anledning til trusler mod naturen. Der har ikke hidtil,
hverken fra fastboende eller øens gæster været udøvet et uhensigtsmæssigt tryk på naturværdierne.

Flora, fauna og kulturlandskaber
Beboerforeningen Venøboen har i maj 2010 rettet henvendelse til Naturstyrelsen vedrørende omfattende angreb af mosegrise, der ødelægger skovdyrkning med løvtræer, be-

skadiger fredede diger og hæmmer landbrugsdrift, herunder afgræsning. Ved høringsfristens udløb har foreningen fortsat ikke modtaget svar på henvendelsen, hvorfor den vedlægges med dokumentation, som bilag til høringssvaret.

Kystlinjens bevarelse
Venøboen konstaterer, at Venøs kystlinje er truet af de særlige vind- og strømforhold,
som øen er udsat for. Venøboen ønsker derfor, at der i Natura 2000-planen åbnes for
passende beskyttelsesforanstaltninger, som det eksempelvis er udført på øens vestkyst
syd for Venø Havn i 2011.

Næringsstof tilledninger
Forslaget til Natura 2000-plan indeholder generel omtale af tilledningsforhold, som ikke
er afstemte med den landbrugsdrift, der finder sted på øen. VenøBoen foreslår derfor, at
Natura 2000 planen tilrettes de ændrede regler for jordbrugserhverv og de driftsformer,
der anvendes på Venø, og som allerede i dag begrænser tilledninger til marine miljøer.

Naturplan – Venø
Venøboen foreslår, at Natura 2000-planen dokumenterer sammenhængen med og tager
hensyn til en koordineret plan for bevarelse og udvikling af Venøs natur. Arbejdet med
Naturplan Venø planlægges gennemført i et tæt samarbejde med Struer Kommune.
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