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VenøBoen

Projektbeskrivelse

Naturplan Venø

Formål

Formålet med Naturplan Venø er:
at fastlægge rammer for samspil og synergi mellem natur
og erhverv samt mellem beskyttelse og benyttelse.
at lægge rammer for naturens udvikling og bevaring af naturværdier på Venø.

Forventede resultater

Baggrund

Naturplan Venø skal udtrykke venøboernes langsigtede
(1-2 generationers) forestillinger om sammenhængen mellem natur, kultur og erhverv samt bevidstgøre øboere og
øvrige interessenter om emnet.
Naturplan Venø dokumenteres i form af en rapport, der
formidles til interessenter gennem møder, VenøPosten,
www.veneo.dk og kontakter i øvrigt.

Rammen for Naturplan Venø er Venø udviklingsplan 20102012, som fastslår ønsket om at fastholde Venø som ”attraktivt
bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere”. Det betyder, at Naturplan
Venø ikke er en ”reservatplan”, hvor venøboerne ønsker at
”låse naturen fast”.
Naturplan Venø skal derimod sikre, at der er en balance mellem ønsket om at bevare og udvikle naturværdier samtidigt
med, at Venø er et tidssvarende lokalsamfund.
Naturplan Venø bygger på en tankegang om, at en helhedsplan
for beskyttelse, forbedring, naturpleje og etablering af ny natur
vil tjene som ramme for den enkelte lodsejers frivillige indsats
og interesse for udvikling af Venøs natur og biodiversitet.

Opgaver

Opgaven omfatter følgende delopgaver:
1. Afholdelse af beboermøder i forbindelse med projektets
iværksættelse (se udkast til mødeindhold i bilag 1), når
projektet har skitseret handlemuligheder og endelig ved
projektets afslutning.
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2. Gennemførelse af analyser med rådgiver- og forskerbistand.
3. Rapportudarbejdelse (bilag: foreløbigt udkast til indhold).

Organisering

Projektet organiseres med reference til en styregruppe, hvis
sammensætning fastlægges efter høring hos interessenter (VenøBoen, Venø Borger- og Grundejerforening), Dansk Ornitologisk forening, Struer Kommune, Klosterhedens Skovdistrikt
m.fl.
Kontaktperson til styregruppen: ?
På planlægningstidspunktet er forestillingen, at der i forbindelse med første beboermøde etableres et antal arbejdsgrupper,
der fagligt understøttes i deres arbejde af eksperter inden for et
eller flere af de fagområder, som arbejdsgruppen beskæftiger
sig med.
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Tids- og aktivitetsplan
Masterplan

Indhold

Termin

Ansvarlig

Projektplan

Milepæle
Deltagere

2011-08-22

VenøBoens
bestyrelse

Se bilag

2011-09/10

VenøBoens
bestyrelse?

Interessentanalyse og
kontakter vedrørende
medfinansiering

Kontakt og mødeafholdelse med interessentkredsen defineret på beboermødet. Udarbejdelse af ansøgning om projektmidler til finansiering af ekspertbidrag.

2011-10-25

Bx

Ekspertrådgivning

Analyse og vurdering af særlige rammer
og betingelser for natur- og miljøudvikling på Venø

1 måned efter
bevilling af
midler

VenøBoens
bestyrelse

Opsamling på ekspertgruppers vurderinger og forslag til temaer til drøftelse
på beboermøde 2

2011-11-30

?

Beboermøde 2

Drøftelse af input fra faglig side til planindhold og handlingsplaner

2012-01-xx

VenøBoens
bestyrelse

Rapportudkast

Færdiggørelse af dokumentationsudkast

2012-02-xx

Politisk vurdering af planforslag

2012-02-xx

Fremlæggelse og kommentering af endelig plan udsendt med VenøPosten

2012-02-xx

Beboermøde 1
forankring

Arbejdsnotat

Høring Struer Kommune

Beboermøde 3

Styregruppen
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Bilag til projektbeskrivelse: Naturplan Venø

Forslag til disposition
1. Sammenfatning
2. Sammenhæng med Venø udviklingsplan
3. Baggrund
4. Kortlægning/registrering af Venøs natur
5. Venøs natur gennem tiderne
6. Venøboernes ønsker til naturen
a. Lokalsamfundets interesser
b. Erhvervsinteresser
c. Turisters interesser
7. Sammenhængen mellem natur, kultur og erhverv
8. Overvågning af naturen
9. Pleje og etablering af naturen
10. Naturoplevelser, -formidling
11. Handleplaner
12. Anbefalinger til virkeliggørelsen af Naturplan Venø
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Bilag til projektbeskrivelse: Naturplan Venø

Beboermøde 1 – Naturplan Venø
Formål
Formålet med beboermødet er:
at sikre forankringen af projektet
at identificere lokale aktører
at skabe grundlag for medfinansiering
Forventede resultater
forankring lokalt og hos nøgleinteressenter
overordnet tids- og ressourceplan (medfinansiering)
Sted:

Venø Havnehus

Program
Kl. 19:30

Velkomst
Formål, baggrund, interessenter

Kl. 19:40

Naturen ”det billige skidt”
Oplæg fra skovrider Thomas Borup Svendsen

Kl. 20:15

Analyser, grundlaget for beslutninger om fremtiden for Venøs natur
Oplæg fra forsker: Århus Universitet, alternativ: Tina Pedersen, Struer
kommune

Kl. 20:45

Debat om projektidé, mål, midler
Deltagerønsker til planens indhold og resultater

Kl. 21:30

Mødekonklusioner og næste projektfaser
Styregruppens udmeldinger

Kl. 22:00

Afslutning

Til mødet inviteres Miljø- og teknikudvalget, Struer Kommune, Jørgen Jensen, Bjarke
Danvig og Struer Dagblad.

