
Ansøgning til Den Danske Naturfond – 2. runde 
 

A. Projekttitel: 

Genopretning og vedligeholdelse af strandengen ved Fursundparken 

 

B. Projektbeskrivelse: 

Området består af en mosaik af naturtyper: Arealer tidvis oversvømmet af fjorden, krat, mose og 

kær, søer og overdrev vekslende mellem hinanden.  

Arealet har tidligere været afgræsset med kreaturer, men siden sommerhusområdets etablering i 

70’erne, har der ingen drift været på området. Den ophørte græsning har medført, at pil breder sig 

på arealet, hvilket vil være en trussel mod områdets diversitet. 

Da vi ligger midt i et område, hvor der foregår et stort naturgenopretningsarbejde af Skive 

Kommune gennem Natura 2000-projekt ved Risum Enge/Selde Vig og genetablering af Grynderup 

Sø, Risum Sø og Nøreng Sø, vil vi gerne kunne bidrage med et spændende naturområde med stor 

rekreativ værdi for sommerhusområdets beboere. 

Vi ønsker at genetablere strandengen gennem fjernelse af invasive arter som pil og hybenroser til 

gavn for områdets diversitet. Desuden vil vi gerne efterfølgende vedligeholde området gennem 

dels afgræsning og dels manuel fjernelse af uønsket vegetation (eks. pil og hybenroser). 

 

C. Aftalepart: 

Ansøger/aftalepart er: Grundejerforeningen Fursundparken v. John Nørskov, email: 

john.noerskov@webspeed.dk , Tlf.: 29848420 

 

D. Lokalisering og areal: 

Ansøgningen vedrører strandengen ud for Fursundparken, Skive Kommune matr. nr. 1 bk og 2 bu 

Nøreng By, Åsted. Projektet vedrører ikke hele arealet, men det fremgår af luftfotoet, hvilken del 

det drejer sig om. 

Størrelse: Ca. 3,5 ha 

Se venligst kort og luftfoto, der viser detaljerne for planerne. 

 

E. Projektets indhold: 

Arealerne (specielt mat.nr. 2 bu) er ved at vokse til med pil, birk og hunderoser mv. så den 

oprindelige strandengsnatur er ved at forsvinde. Det samme gælder overdrev og lyngbakker, der 

efterhånden bliver overvokset. Søer og vådområder bliver også mindre i takt med træ- og 

kratvækst. 

Det betyder, at områdets biodiversitet bliver begrænset til skade for den rekreative værdi for 

området. 

Det er således projektets formål at genskabe den natur, der var gældende før sommerhusområdet 

overtog arealerne, og hvor der var græssende kreaturer til pleje af eng og overdrev. Der er gennem 

de seneste år sket en kraftig vækst af enkelte planter, træer og buske, der fortrænger den 

forskelligartede natur, der var før. Desuden er det de seneste år gået meget stærkt, således at der 

ikke længere er adgang til en stor del af området pga. kraftig vækst af ensidig plantevækst. 
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Vi forestiller os området opdelt i 2 zoner:  

- Et område mod øst (matr. nr. 1bk), hvor krat og trævæksten endnu ikke er så voldsom. Her 

fjernes uønsket vækst, men som efterfølgende vil kunne vedligeholdes af grundejerforeningen 

gennem arbejdsdage, der skønnes at kunne holde buske og træer på et acceptabelt niveau, evt. 

suppleret af ekstern hjælp fra relevant firma. 

- Et område mod vest, der er vokset kraftigt til med bl.a. pil og birk. Her kræves et større 

genetableringsarbejde med fjernelse af træer og buske, så strandengen, overdrevet og 

lyngområder igen kan blive synlig. Vedligeholdelsen her vil ske gennem indhegning og græsning 

af kreaturer. 

Vi forventer herefter, at området vil fremtræde som et varieret naturområde med eng, mose, kær, 

søer, lyngområder og overdrev vekslende med hinanden, hvor den rekreative værdi for 

sommerhusområdet vil blive væsentlig forbedret med mange forskellige planter og dyr. Vores 

sommerhusområde har naturen som den væsentligste attraktion, hvor de forholdsvis store grunde 

giver et rigt og spændende dyreliv, som vi alle følger med i året rundt. Desuden er fuglelivet blevet 

løftet gennem etablering af Grynderup Sø og med gennemførslen af planerne for Nøreng Sø, vil der 

blive et stort og spændende naturområde, som vi gerne vil have vores naturgenopretning til at 

supplere og bidrage til. 

Grundejerforeningen gør, og fortsat ønsker at gøre, et stort arbejde for at tiltrække folk, der 

sætter pris på naturen, til vores sommerhusområde. Dette sker bl.a. gennem vores hjemmeside 

og, på privat initiativ, gennem en facebookside, der formidler naturoplevelser fra området. Vi gør 

et stort arbejde for at etablere let adgang til naturoplevelser bl.a. ved vedligeholdelse af en 

natursti, der omkranser vores sommerhusområde og giver let adgang for beboerne til brug af 

naturen, samt ved at have etableret og vedligeholdt stier, der giver let adgang til fjorden. Dette er 

suppleret med siddemuligheder ved bord/bænksæt mange steder i området. Det vil derfor blive 

en endnu bedre oplevelse for alle at genetablere den oprindelige natur ved fjorden. 

 

F. Lodsejere: 

Grundejerforeningen Fursundparken er ejer af hele området og dermed eneste lodsejer, der er 

involveret i projektet.  

Vi har haft kontakt til Skive Kommune, der har tilkendegivet, at projektet kræver en dispensation 

for ændring af tilstanden på de beskyttede områder, men at en sådan dispensation med stor 

sandsynlighed vil blive meddelt efter en høringsfrist på 4 uger. Skive Kommune vil efterfølgende 

føre tilsyn med, om plejeaftalerne bliver overholdt. 

Bilag 1 

 

G. Projektets organisering: 

Grundejerforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at afdække lovgivning 

mm. med hensyn til vilkårene for plejen af strandengen samt udarbejde en plejeplan til 

fremlægning for generalforsamlingen i maj 2017. I dette arbejde har biolog xxxxx  xxxxxx xxxxxxx  

fra Skive Kommune, teknisk forvaltning – Byg og Miljø – Natur, været inddraget. I skrivende stund 

er hun langtidssygemeldt og dermed ikke for nuværende en del af projektet. Vi har derfor kontakt 



til xxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxx fra Skive Kommune, Vand & Natur med hensyn til sikring af 

overholdelse af love og regler samt tilsyn med projektet. 

Samarbejdet med Skive Kommune ønsker vi at fortsætte i det videre forløb, dog med 

grundejerforeningen som styrende og ansvarlig. Vi vil så nedsætte en styringsgruppe, der vil være 

ansvarlig over for bestyrelse og forening. 

Desuden har vi indhentet tilbud på arbejdet med rydning og indhegning og vil i samarbejde med 

firmaerne indhente kompetent vejledning i rydning og vedligehold af området. 

Bilag 2 

Projektledelsen vil ske gennem en nedsat styringsgruppe, der, med ansvar overfor bestyrelsen i 

grundejerforeningen, står for den daglige og praktiske ledelse. 

Det er således bestyrelsen for grundejerforeningen, der har det endelige ansvar. 

 

H. Tidsplan og milepæle: 

Efter ansøgningsperioden har vi følgende tidsplan: 

November 2016 – maj 2017: Planlægning af arbejdet i samarbejde med Skive Kommune og 

firmaerne 

Maj 2017: Godkendelse på vores årlige generalforsamling 

Maj 2017: Nedsættelse af styringsgruppe 

Efteråret 2017 – kommende år: Arbejdet går i gang 

Bilag 3  

 

I. Tilladelser og myndighedsbehandling: 

Skive Kommune har skriftligt tilkendegivet, at projektet kræver en dispensation for ændring af 

tilstanden på de beskyttede områder, men at en sådan dispensation med stor sandsynlighed vil 

blive meddelt efter en høringsfrist på 4 uger. 

 

J. Demonstrationsværdi: 

Projektets indhold og resultat vil helt sikkert give et løft til hele vores område, der vil fremtræde 

indbydende og give beboere og andre lyst til at bevæge sig ud og nyde den fantastisk dejlige natur, 

der er ved fjord og eng. Strandengen vil blive præsenteret mere varieret og fremkommelig end nu. 

Desuden vil det give et løft til sommerhusområdet og medvirke til det indtryk, vi gerne vil give, af et 

naturskønt sted med fokus på oplevelse af dyr og planter lige uden for døren. 

 

K. Budget: 

Budgettet fremgår af bilag 4. 

Da vi ikke som grundejerforening har den nødvendige ekspertise med hensyn til, hvilken naturlig 

plantevækst, der hører til på en strandeng, har vi i budgettet afsat et beløb til rådgivning om dette. 

Vi har indhentet tilbud på såvel rydning som indhegning hos HedeDanmark og Poda Hegn. 

Tilbuddene er indarbejdet i budgettet. 

Vi har også indsat et beløb til medfinansiering, idet vi regner med at skulle bruge ca. 10.000,- pr. år 

fremover til vedligeholdelse af området. 

 

 



L. Sammenhæng andre støttemuligheder: 

Vi har undersøgt om Skive Kommune kunne indgå med støtte til projektet, men de har for 

nuværende ikke mulighed for at yde støtte ud over almindeligt tilsyn og deraf følgende vejledning. 

 

M. Forankring og opfølgning: 

Grundejerforeningen bruger hvert år en del midler på vedligeholdelse af veje, stier, natursti, 

beskæring mm. og vi er klar over, at vedligeholdelse af strandengen også bør indgå som en naturlig 

del af vor pleje af hele sommerhusområdet til gavn og glæde for mange mennesker. Vi har et firma 

til at slå græs mm. i vores område, og forestiller os, at vi fremover også skal have ekstern hjælp til 

vedligeholdelse af strandengen ud over de 3 arbejdsdage, vi har planlagt hvert år for 

sommerhusbeboerne. Her møder hver gang ca. 25 – 30 mennesker frem og maler bænke, rydder 

grøfter mm. 

 

N. Forbehold og usikkerheder: 

Da vi jo er en demokratisk valgt forening, kræver vores vedtægter, at et projekt af denne størrelse 

bliver godkendt på en generalforsamling. Næste ordinære generalforsamling er 20/5 2017. 

Her vil projektet blive fremlagt og forhåbentlig godkendt. Generalforsamlingen har nedsat 

arbejdsgruppen, der har udarbejdet planerne og sendt ansøgningen. I arbejdsgruppen og 

bestyrelsen er der rigtig megen entusiasme for projektet, og det vil blive nemt at få nedsat en 

styregruppe, da allerede flere har meldt sig interesseret i det videre arbejde. 

Bestyrelsen vil, overfor medlemmerne, på det kraftigste anbefale en godkendelse på 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 


