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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 27. april 2021 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til etablering af et lavbundsprojekt på ejendommene hhv. 
matr.nr.  2a, 2c, 2d, 2e, 4bv, 5f, 7c, 7d, 8p, 9c Venø By, Venø belig-
gende ved Møgelsig på Venø.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
lavbundsprojektet på ejendommene efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Lavbundsprojekt i Møgelsig Pumpelag, Venø. Projektgrænsen er angivet 
med rød, mens den omtrentlige udbredelse af den fremtidige sø er angivet 
med mørkeblå. De nuværende matrikelgrænser er angivet med lyseblå. 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

- Det ansøgte skal udføres som angivet i ansøgningsmaterialet. 
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet.  
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 15. juli 2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Projektet er et statsligt finansieret lavbundsprojekt, hvor der skabes 
en ferskvandssø i Møgelsig Pumpelag på den sydlige del af Venø. 
Projektområdet indeholder tørveholdig jord, og formålet med projektet 
er at reducere klimabelastningen fra området ved at oversvømme den 
tørveholdige jord. Derudover nedbringer projektet udledningen af næ-
ringsstoffer til Limfjorden, og der skabes et stort naturområde til gavn 
for områdets dyre- og planteliv.  
 
Der er på nuværende tidspunkt 7 lodsejere i projektområdet. Der gen-
nemføres en jordfordeling v. Landbrugsstyrelsen, så de lodsejere 
som ønsker dyrkningssikker jord, får erstatningsjord syd for projekt-
området.  
Projektområdet er på 23,9 ha. Den centrale del af området udgøres af 
søen, resten af området udgøres af mere eller mindre fugtige arealer, 
som er tørrest ved projektgrænsen. 
 
Som en del af projektet nedtages det nuværende pumpehus, og der 
etableres et afløb fra søen i fast kote.  
 
Der er ikke pumpet i pumpelaget siden januar 2020, da pumpen er 
gået i stykker. Der er derfor skabt en sø i området, og da der er ikke 
direkte afløb fra søen, har vandstanden været stigende i en længere 
periode. 
 
Der skal etableres et afløb fra søen, så vandstanden kan sænkes, og 
så den fremover vil fluktuere med en mindre amplitude. Når anlægs-
arbejdet er færdigt, vil der være etableret en gravet grøft med en 
overløbskant (en lodret jernplade), og en rørlagt strækning som går 
gennem det nuværende dige. Diget retableres til sin oprindelige ud-
formning med de oprindelige materialer. På den rørlagte strækning 
etableres en brønd (ø1000) med højtvandslukke, så der ikke løber 
havvand ind i søen. 
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse ikke foretaget høring af naboer jf. 
planlovens § 35, stk. 5, da kommunen har vurderet, at afgørelsen er 
af underordnet betydning, da der ikke sker væsentlige fysiske 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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ændringer og de berørte lodsejere desuden er medlemmer af samme 
pumpelag, der ikke har pumpet området siden januar 2020 og derfor 
er bekendt med områdets tilstand og udvikling. 
Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af un-
derordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis: klimatilpas-
ning, strandbeskyttelse, område med særlig naturbeskyttelsesinte-
resse, bevaringsværdige landskaber, kystnærhedszone, lav-
bundareal, Lokalplan nr. 234, større sammenhængende landskaber, 
særlige udsigter og værdifuldt kulturmiljø. 
 
Der er den 29. april 2021 truffet afgørelse om at projektet ikke skal 
miljøvurderes. Projektområdet vil udvikle sig til et værdifuldt naturom-
råde med gode vilkår for et varieret dyre- og planteliv, som kan under-
støtte det nærliggende Natura 2000 område (N62 Venø, Venøsund). 
Området er beliggende kystnært, men genskabelsen af sø og vådom-
råde vil ikke medføre en negativ landskabelig påvirkning. 
 
Der er den 23. juni 2021 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelses-
lovens §3 udpegning til projektet. Engen, som blev oversvømmet, 
vurderes pga. af tidligere besigtigelser at være uden den store natur-
værdi. Den 11 ha store sø samt det 12,9 ha våde område omkring 
den nyetableret sø menes at kunne godtgøre oversvømning af de 
knap 2,5 ha eng. Søen og det omkringliggende vådområde vil med ti-
den vokse ind i §3-beskyt-telse, og skabe nye levesteder for planter 
og dyr. Det er Kommunens vurdering, at projektet har en størrelse og 
karakter, som overordnet set har en naturforbedrende funktion. 
 
Kystdirektoratet behandler ansøgningen om dispensation fra strand-
beskyttelseslinjen. Udnyttelsen af denne landzonetilladelse er såle-
des afhængig af at opnå tilladelse fra Kystdirektoratet til projektet. 
 
Struer Kommune vurderer at det ansøgte er i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer og udpegninger. Projektet arbejder 
positivt for at forbedre naturen sikre vigtige levesteder for dyr og plan-
ter.   
 
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-om-
råde) og nærmeste naturområde beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3 er beliggende i direkte tilknytning til det ansøgte. Det er 
Struer Kommunes vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning 
til nogen væsentlig negativ påvirkning af internationale naturbeskyttel-
sesområder herunder vil være til hindre for at gunstig bevaringsstatus 
kan opnås eller opretholdes. Tværtimod vurderes det at projektet vil 
understøtte og arbejde for at opretholde områderne som vigtige leve-
steder for planter og dyr.  
  
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn  
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til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, 
som skal varetages ved administration af planlovens landzonebe-
stemmelser og herunder de hensyn, der skal varetages efter planlo-
vens kystzonebestemmelser. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 
 
 
Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Møgelsig, Venø - Landzonetilladelse til 
lavbundsprojekt, j.nr. 01.03.03-P19-35-21 
 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - PLANLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 
14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til Planklage-
nævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 

• ansøger og ejer  

• landsdækkende foreninger og organisationer 

• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 
 

Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative do-
kumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 12. august 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning.  
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
 
 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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Tegningsbilag 
 

 
Møgelsig, Venø 2019 
 

 
Møgelsig, Venø 2021 


