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Venø Naturplan – en Borgerplan 

Tanker & ideer til indhold  

 

 



Hvad er natur ? 

J.Th. Lundbye maleriet “Strandbillede med kvæg” fra 1835  

Guldalderen har påvirket vores natursyn  



Hvad er natur ? 

Hvad mener biologen og naturbeskyttelsesloven  

• Heder 
 

• Overdrev 
 

• Enge  
 (ferske enge og strandenge) 

 

• Moser 
 

• Søer og vandløb 
 

• (skov) 



 

Hvad er et overdrev? 

Tør græsland med lysåben urtedomineret  

vegetation uden anden landbrugspåvirkning  

end græsning 

 

Forekommer ofte på skrænter 



Venøs natur – hvor meget er der ? 

  Arealer

Venøs samlede areal 6,4 km
2

Natur på Venø 1,4 km
2

Skov på Venø 0,9 km
2

22 % af Venø er natur  

14 % af Venø er skov 

I alt ca. 36 % 
 

9 % af Danmark er natur 

11% af Danmark er skov 



Hvilken natur findes på Venø ? 

Antal

Hede 6

Overdrev 5

Eng 2

Strandeng 9

Mose 6

Sø 24



Hvilken natur findes på Venø ? 

Arealfordeling af natur på Venø

Hede

Overdrev

Eng

Strandeng

Mose

Sø



Naturbeskyttelsesloven 

- Forbudt at ændre naturen 

 
 

- Internationalt beskyttet natur = NATURA 2000 

- Ca. 31 % af Venøs natur på land er Natura 2000 
 

- Limfjorden omkring Venø er Natura 2000 
 

- Krav om god tilstand for særlige naturtyper og dyr 

(visse fugle, sæler mfl.) 
 

- Staten udarbejder ”Natura 2000 Plan” 
 

- Struer Kommune udarbejder ”Natura 2000 

Handleplan” 

Venøs natur er beskyttet 



Natur er ikke bare natur….. 

………….der er god natur og der er dårlig natur!!! 

Naturtilstand 

Dårligt overdrev 
Godt overdrev 



Naturens tilstand kan måles 

Nye metode udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser 

• Plantearter registreres i en 5 m cirkel 

• Andre parametre noteres f.eks. højde af vegetationen 

• Talværdi fås mellem 0 og 1 

0 1

Dårlig Ringe Moderat God Høj

Ringeste naturtilstand Højeste naturtilstand



Naturtilstanden kendes for Natura 2000-naturen 

Naturens tilstand på Venø 

Natur-tilstand
Høj

God

Moderat

Ringe

Dårlig



Dårligt kendskab til 70 % af Venøs natur 
 

Er Venøs natur overvejende: 

 Grøn  Gul  Rød 

Naturens tilstand på Venø 

? 

Hvis I ønsker at bevare og beskytte Venøs natur vil 

det være en god ide at få undersøgt naturtilstanden 



Der er findes natur i dårlig tilstand på Venø! 



Artsfattig vegetation 

Fattigt insektliv 



Eks. på dårlig eng på Venø 

Fire plantearter registeret i 2004 



Orkide-engen 

Blomstereng, Odby, Thyholm 



Naturarealer tilgroet i rynket rose 
Rynket rose er en stor trussel på Venø 



Hvorfor er det vigtigt med en god naturtilstand? 

Og kan naturen da ikke bare passe sig selv…..? 

En god naturtilstand: 

 - har et mere rigt og varieret planteliv og dyreliv 

- er smukkere for øjet  

- er lettere at færdes i  

- påvirker landskabsoplevelsen 

 

Naturen kan ikke passe sig selv: 

• Natur kræver pleje (græsning, høslet) 

• Naturen er sårbar overfor ophør af pleje 

• Uden pleje gror naturen til 

 

Det kan så hurtigt gå galt…. 



Det kan så hurtigt gå galt… - Skibdal Strand 5 km fra Venø 



Der er forsvundet natur fra Venø 



Naturgenopretning 

Vådområder 

• Områder pumpes tørre 

• Genskabe vådområder til gavn 

for planter og dyreliv 

Skal der laves ny natur på Venø ? 

 



Naturgenopretning 
 

Heder 

• Sølle granskov kan blive til hede igen 
 

Overdrev 

• En pløjemark kan blive til et overdrev 

 

 

 

 

 

Skov 

• Der kan plantes mere skov 

Skal der laves ny natur på Venø ? 

 



Ny natur & grundvandsbeskyttelse 

 
Naturarealer kan beskytte følsom drikkevand 

- Drikkevand truet af nitrat 

- Indsatsområde (forhøjede nitratværdier) 

- Mindre nitratudvaskning fra naturarealer 

- Dog ikke nåletræer 

 
 

 



Natur og landskabelige værdier 

Naturen kan understøtte landskabsoplevelsen 

Landskabelige værdier 

De nøgne kystskrænter, der 

opleves ved færdsel på 

Sønderskovvej 

Landskabelige værdier 

Naturen og 

landskabsoplevelsen ved 

Nørskov Vig 



• Naturpleje (græsning, høslet) 

• Lav ny natur 

• Bevar læhegn 

• Kæd naturområderne sammen 

(spredningskorridorer) 

• Lav småbiotoper 

• Naturplaner på landbrugsejendomme 

Mulige natur-tiltag 



Venøs fugle 

• Unikt fugleliv 

• Yngle og rasteplads for sjældne fugle 

• Internationalt beskyttede fuglearter 

• Trussel forstyrrelse 

• Beskyttelse >< Benyttelse 

• Tænk kreativt! 

 



Plan for: 
• Beskytte og bevarelse af særlige naturområder 

 

• Naturplejeprojekter 
 

• Etablering af ny natur  
 

• Bekæmpe uønskede arter 
– Rynket rose 

– Mosegrise  
 

• Fremme den rekreative brug af naturen 
– Vandrestier 

– Naturformidling  

– Naturoplevelser (fuglekiggeri, bær og blomsterplukning, 
krydderurtesnapse, det vilde køkken / gourment strandengs-urter, 
oplevelsen af natur) 

 

 

Hvad kan en naturplan? 



Jo mere og bedre natur I har       

jo større og bedre naturoplevelser  

 

Hvad kan Venø Naturplan? 

Attraktiv bosætning 

Turisme 

 



Venø Naturplan 

Et super godt initiativ! 


