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Resumé
Resumé for habitatområde:H53
Handleplanen for ”Skørsø” beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden
udgangen af 2021.
Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Det drejer sig
først og fremmet om sikring af områdets gode vandkvalitet og dens karakteristiske undervandsvegetation for
naturtypen lobeliesø.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en lav næringsstofbelastning og der sikres gode
spredningsmuligheder for odderen.

Oversigtskort

Signaturforklaring:
Natura 2000-område
Kommunegrænse

Baggrund
Naturstyrelsen (siden Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, nu Miljøstyrelsen) har udarbejdet Natura
2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske
Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de
indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at
gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Holstebro
Kommune og Skive Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for område nr. 60-Skørsø.
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på
land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af
Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-21 gælder således fortsat.
Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen
af år 2021.
Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen
direkte i egne drifts- og plejeplaner. Der er ikke offentligt ejede arealer inden for nr. 60-Skørsø
Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (LBK nr. 1251 af 29/09/2016
med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr.
944 af 27/06/2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (BEK nr. 946 af
27/06/2016).
Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:
•

En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund
af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag

•

De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen,
herunder en plan for interessentinddragelse.

•

En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.

•

En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det
muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke
foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i
forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.
De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så
vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem
indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.
Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold
til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015),
gældende til 16/05/2017. For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk
miljøvurdering. Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet
i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige
anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder
væsentligt, har Holstebro og Skive Kommuner truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en fornyet
miljøvurdering.

Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012.
Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i
Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.
Der har ikke været planlagt indsatser inden for Natura 2000-området i 1. plan-periode fra 2010-2015, og der
har ikke været gennemført indsatser i 1. planperiode.
Der er ikke iværksat Life-projekter inden for Natura 2000-området.

Behov for indsatser
Natura 2000-planen for nr. 60-Skørsø, beskriver de konkrete mål for indsatsen. Naturtyper og arter på
udpegningsgrundlag fremgår af bilag 1. På baggrund af dette har kommunerne vurderet, at der er behov for
nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført
i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag.
Der henvises i øvrigt til Natura 2000-planen der er udarbejdet af Miljøstyrelsen:
http://naturstyrelsen.dk/media/189288/60_n2000plan_2016-21.pdf

Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne:
Lysåbne naturtyper:
Ingen udpeget, derfor ingen indsats.
Skovnaturtyper:
Ingen udpeget, derfor ingen indsats.
Ny habitatnatur:
Ingen behov, derfor ingen indsats.
Arter:
Der er ikke planlagt forvaltningstiltag i planperioden. Der forventes derfor ingen ændring for tilstanden af
arterne på udpegningsgrundlaget i planperioden.
Synergi mellem Natura 2000- og Vandplan-indsats, samt anden lovgivning
Indsats for lobeliesø: Søens tilstand søges sikret gennem administration af husdyrbrugslovgivningen samt
gennemførelse af vandhandleplanerne.

Indsatser fordelt på aktør
Det vurderes, at der ikke er behov for en nærmere fordeling af indsatserne mellem Holstebro Kommune og
Skive Kommune for de enkelte retningslinjer i Natura 2000-planens indsatsprogram.

Prioritering af den forventede indsats
Der er ikke planlagt indsatser for Natura 2000-område 60 Skørsø i planperioden. Der er derfor ikke behov for
en prioritering af indsatser.

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse
Det er Holstebro og Skive Kommuners hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist på side 6, og i
den forbindelse tager kommunerne en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i
mulige projekter.
Tabel 1 viser kommunernes plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af
lodsejeren, eller hvis andre forhold taler for det.
Tabel 1. Forventet plan for interessentinddragelse
Projektnavn

Initiativ

Tidsplan

Kommune

Orientering af Det Grønne Råd
om projektstatus

Kommunerne afholder
møder 2-4 gange årligt

Ved opstart af
planperioden og
efterfølgende efter
behov.

Holstebro og Skive
Kommune

Drøftelse med landbrugets
organisationer ved fælles
dialogmøder

Kommunerne afholder
møder 1-2 gange årligt

Hele planperioden

Holstebro og Skive
Kommune

Personlig henvendelse til
lodsejeren

Personlig kontakt til
lodsejeren om muligheden
for indsatser, enten støttet
af Naturerhverv, Lifeprojekter eller af
kommunerne

Hele planperioden

Holstebro og Skive
Kommune

Projekterne gennemføres ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt
muligt at beskrive hvornår projekterne fysik bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at
relevante interessenter bliver inddraget.

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område bestående af habitatområde H53.
Tabel 8. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1*
Handleplanmyndighed

Naturtype
nr.

Naturtype navn

3110

Lobeliesø

I alt*

Holstebro Kommune

Skive Kommune

ha

4,4 ha

7,6 ha

12 ha

4,4 ha

7,6 ha

12 ha

I alt*

* Der er ikke offentligt ejede arealer inden for Natura 2000-området..

Arter på udpegningsgrundlaget.
Odder (1355)

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området:
Tabel 9. Naturtilstand/skovtilstand af kortlagte naturtyper*
Naturtilstand
Naturtype
nr.

Naturtype navn

3110

Lobeliesø

I alt

I

II

III

I alt*
IV

Ingen
tilstand

ha

12 ha*

12 ha

12 ha

12 ha

* Der findes ikke et tilstandsvurderingssystem for søer over 5 ha. Der er derfor ikke angivet en naturtilstand for
naturtypen lobeliesø (3110).

Bilag 2: Kortbilag
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Holstebro Kommune

