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Resumé
Handleplanen for Natura 2000-område nr. 36, Nipgård Sø, beskriver den indsats, der skal igangsættes i
Natura 2000-området inden udgangen af 2021. Natura 2000-området ligger i Silkeborg Kommune, og der er
ikke offentligt ejede arealer indenfor området.
Natura 2000-området har et areal på 50 ha, der består af 30 ha sø og 20 ha omgivende landareal. Nipgård
sø er en lavvandet sø, primært med sandbund og uden tilløb. Der er flere steder i søen en udbredt bestand
af planten strandbo, ligesom kommunen i 2009 genfandt planten sort-grøn brasenføde, hvilket betyder, at
søen er en lobelie-sø. Dog har flere områder af søen karakter af mere næringsrige søtyper.
Omkring søen er der sumpskov, rørsump, enge og overdrev. Størstedelen af arealerne er dog intensivt og
ekstensivt dyrkede landbrugsarealer.
Overordnet målsætning for området
Det overordnede mål er, at Nipgård Sø opnår gunstig naturtilstand med et artsrigt plante- og dyreliv. Dette
forudsætter god vandkvalitet. Søen omgives af veludviklede ellesumpe og lysåben natur.
Områdets økologiske integritet(sammenhæng og robusthed) sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder
for naturtypernes arter.
Det konkrete mål er, at tilstanden for naturtyperne og levestederne for arter er stabilt eller i fremgang.
Indsats i denne planperiode
Der er i denne planperiode ikke beskrevet specifikke indsatser i dette Natura 2000-område. De generelle
indsatser i planperioden er rettet mod en sammenbinding af spredte naturtypeforekomster, pleje af naturområderne og sikring af levesteder for områdets arter.
Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der
findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og fiskeristyrelsen.
Silkeborg Kommune vil arbejde for at mindske tilledningen af næringsstoffer til Nipgård Sø og i samarbejde
med lodsejere i området arbejde for at indføre græsning på dele af arealerne.

Kort over Natura 2000-område nr. 36 Nipgård Sø

4

Baggrund
Naturstyrelsen (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 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 Silkeborg
Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø.
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 Naturstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år
2021.
Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-områder, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen
direkte i egne drifts- og plejeplaner. Der er i dette Natura 2000-område ikke offentligt ejede arealer.
Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af
26. januar 2017), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse
nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 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 indsatsen 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). For
samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanen for Nipgård
Sø er screenet og det er vurderet, at handleplanen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er
omfattet af lovens krav om en egentlig miljøvurdering.
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Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012. Kommunen har i den mellemliggende periode arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura
2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.
Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for
Natura 2000-området.
Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via kommunernes egne midler eller DUT-midler:
Silkeborg
Kommune

Indsats
Bekæmpelse af invasive arter

Kommunalt ejet

Privatejet
Kommunen fjerner
årligt (før blomstersætning) kæmpe bjørneklo 2 steder

Der er ikke iværksat Life-projekter i dette Natura 2000-område.
I Natura 2000-planen står beskrevet, at indsatsen i forhold til Nipgård Sø klares af vandområdeplanerne. Der
er for Nipgård Sø ikke beskrevet nogen indsats i vandområdeplanerne. I basisanalysen for Nipgård Sø vurderes, at miljøtilstanden i Nipgård Sø på sigt er truet, da næringsstofbelastningen er for høj til at fastholde
den nuværende tilstand i søen.
Ud over de ovennævnte indsatser har kommunen haft indledende samtale omkring mulig afgræsning af arealer rundt om Nipgård Sø. I alt 8 små lysåbne områder er kortlagt omkring søen. Tilsammen har de et areal
på 1,8 ha. Da de kortlagte områder er små, adskilte områder, er det ikke muligt at lave afgræsning vha. MVJordninger.
For at sikre en bedre vandkvalitet i søen, vurderer Silkeborg Kommune, at en afgræsning frem for den nuværende intensive drift kan være gavnlig.
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Behov for indsatser
Natura 2000-planen for område nr. 36, Nipgård Sø, beskriver de konkrete mål for indsatsen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2, mens naturtyper og arter på
udpegningsgrundlag fremgår af bilag 3. På baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for
nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor igangsatte indsatser fra handleplanen for planperioden 20102015 ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete
forvaltningstiltag.
Tabel 2. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne*
Skøn over behov:
Forventede forvaltningstiltag og metoder

Lysåbne naturtyper*

Skovnaturtyper
uden fredskovspligt*
Skovnaturtyper
med fredskovspligt**
Sammenbinding af
naturtyper
Ny habitatnatur

Rydning af uønsket opvækst
Forbedring af hydrologi
Græsning eller høslæt
Afskrælning eller afbrænding
……
Skovnaturtypebevarende drift og
pleje
Urørt skov
Forbedring af hydrologi
Skovnaturtypebevarende drift og
pleje
Urørt skov
Forbedring af hydrologi

Igangværende
indsats

Ny indsats

0 ha
0 ha
0 ha
0 ha

Op til 0,3 ha
0 ha
Op til 2 ha
0 ha

Samlet behov for indsats
Op til 0,3 ha
0 ha
Op til 2 ha
0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha
0 ha

0 ha
0 ha

0 ha
0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha
0 ha

0 ha
0 ha

0 ha
0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, da alle arealer i området er privatejet.
** Indsatsen videreføres fra sidste planperiode da de vedtagende skovhandleplaner gælder i 12 år, dvs. perioden 20102021.

Odder (1355) er den eneste art på udpegningsgrundlaget for Nipgård Sø. Det vurderes ikke, at der skal ske
forvaltningstiltag over for odder.
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Indsatser fordelt på aktør
I Natura 2000-planens indsatsprogram er der ingen områdespecifikke retningslinjer.
Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.
Det kan både være handleplanmyndigheden og offentlige lodsejere, der skal følge op på generelle og områdespecifikke retningslinjer, men da der ikke er offentligt ejede arealer inden for Natura 2000-området, vil det
være Silkeborg Kommune alene, der skal følge op. Der er derfor ikke behov for en nærmere fordeling af
indsatser.

Strandbo ved bredden af Nipgård Sø
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Prioritering af den forventede indsats
Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:




sikring af hensigtsmæssig drift og pleje
vedligeholdelse af indsatser gennemført i 1. planperiode
sikring af sammenhæng og robusthed i de lysåbne naturtyper

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af
behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 2). Prioriteringen vil således afspejle den forventede tidsfølge
af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.
Der tages kontakt til lodsejere med arealer i tilknytning til søen, for at afgøre muligheden for afgræsning af
de sønære arealer og evt. fjernelse af dele af pilebevoksningen. Det skal bemærkes, at der pt ikke findes
støtteordninger til finansiering af ovennævnte, da MVJ-ordningen ikke tilgodeser de små og spredte forekomster af kortlagt natur. Det forventes, at lodsejere kontaktes i 2017.

Nipgård Sø set fra nord
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Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse
Tabel 3 viser kommunens plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af
lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.
Tabel 7. Forventet plan for interessentinddragelse
Projektnavn
Orientering af Grønne
Råd om projektstatus
Kontakt til lodsejere

Initiativ
Kommunen afholder møder 3 gange årligt
Kommunen vil arbejde for at kontakte relevante lodsejere i 2017

Tidsplan
Hele planperioden

Kommune
Silkeborg Kommune

2017-2018

Silkeborg Kommune

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

Nipgård Sø
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Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner
Der er ikke offentlige lodsejere i dette Natura 2000-område.
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Bilag 2: Indsatsprogram og sammendrag af den statslige Natura 2000plan
Overordnet målsætning for området:
Nipgård Sø opnår gunstig naturtilstand med et artsrigt plante- og dyreliv. Dette forudsætter god vandkvalitet.
Søen omgives af veludviklede ellesumpe og lysåben natur.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi,
en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for naturtypernes arter.
Der er ingen områdespecifikke retningslinjer i denne plan.

Odderen er på udpegningsgrundlaget for Nipgård Sø
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Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 36 bestående af habitatområde H36 Nipgård Sø.
Tabel 8. Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget
1355 Odder
3110 Lobeliesø
3130 Søbred med småurter
3150 Næringsrig sø
3160 Brunvandet sø
6230 *Surt overdrev
6410 Tidvis våd eng
91D0 *Skovbevokset tørvemose
91E0 * Elle- og askeskov
*prioriteret naturtype
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