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Resumé 
Handleplanen for Natura 2000-område nr. 57, Silkeborg Skovene beskriver den indsats, der skal igangsæt-
tes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021. 
 
Natura 2000-området består af et habitatområde H181. Mål og indsats for udpegningsgrundlaget for habitat-
området gælder kun for arealer inden for den pågældende udpegning.  
 
Dette Natura 2000-område er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af skovnaturtyper hvoraf 
naturtypen Bøg på mor med kristtorn alene tæller 350 ha. Der indgår også i udpegningen en del søer samt 
tør hede, hængesæk, stor vandsalamander. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væ-
sentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier. 
 
Natura 2000-området har et areal på 1455 ha – heraf er langt størstedelen (1409 ha) statsejet af Natursty-
relsen. Afgrænsningen af området kan ses nedenfor. I bilag 3 er der angivet hvilke naturtyper og arter, der 
udgør udpegningsgrundlaget for dette område.  
 
Området ligger som en mindre del af det skovdominerede søhøjland syd og øst for Silkeborg. Størstedelen 
af områdets natur er fredskovspligtige skovarealer, der ikke behandles i denne Natura 2000-plan. Det stærkt 
kuperede landskab er formet af store erosionsdale, som har skåret sig ned i den oprindelige moræneflade. I 
bunden af dalene har isen efterladt store bassiner, der nu er opfyldt af Gudenåen og af både rene og næ-
ringsbelastede søer.  
 
Den lysåbne natur udgør kun en meget lille del af området og udgøres overvejende af kilder, kær og små 
hede-områder. Inden for området er der velegnede levesteder for og forekomst af odder, stor vandsalaman-
der, damflagermus og bæklampret.  
 
Både skov- og søområderne har stor rekreativ værdi og udnyttes ret intensivt til skovture, vandre- og moun-
tainbiketure, løb og sejlads. 
 
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. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kort over Natura 2000-område nr. 57 Silkeborg Skovene 
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Baggrund 
Naturstyrelsen 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 beskyt-
telsesområde 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 Silkeborg 
Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for Natura 2000-område nr. 57 Silkeborg Skovene. 
 
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. Kommuner-
ne og Naturstyrelsen 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. Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde drifts- og plejeplaner for egne 
arealer, og resuméer af disse planer kan ses i bilag 1.  
 
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 (bekendtgø-
relse 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 indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet 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 fore-
gribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbin-
delse 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 2000-
planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsat-
sen 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 Silke-
borg Skovene 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.  
 

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21/


6 

 

Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan 
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012. Kommu-
nen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura 
2000-handleplanen for planperioden 2010-2015. 
 
Da der i området stort set kun er arealer ejet af Naturstyrelsen, har kommunen ikke realiserede, påbegyndte 
eller planlagte projekter i dette Natura 2000-område. 
 
Kommunen har heller ikke haft en faciliterende indsats for projekter der er finansieret gennem landdistrikts-
midler. 
 
Der er ikke iværksat Life-projekter inden for Natura 2000-området. 
 
Naturstyrelsen har i første planperiode gennemført følgende indsatser: 
Afbrænding af ca. 0,5 ha enge 
Afbrænding af ca. 3 ha hede 
Rydning af opvækst i rigkær og hængesæk 
Aktiv lukning af dræn og grøfter 
Etablering af 3 nye vandhuller og oprensning af 1 vandhul 
 
 
 
 

 
Mosen Jenskær ved Gjessø Bæk 
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Behov for indsatser 
Natura 2000-planen for Natura 2000-område nr. 57 Silkeborg Skovene, beskriver de konkrete mål for indsat-
sen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2, mens naturty-
per 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 plan-
perioden 2010-2015 ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over beho-
vet for konkrete forvaltningstiltag. 
 
Tabel 1. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne* 

Forventede forvaltningstiltag og metoder 

Skøn over behov: 

Igangværende 
indsats 

Ny indsats 
Samlet be-
hov for ind-

sats 

Lysåbne naturty-
per* 

Rydning af uønsket opvækst 0 ha Op til 0,1 ha Op til 0,1 ha 
Forbedring af hydrologi 0 ha 0 ha 0 ha 
Græsning eller høslæt 0 ha 0 ha 0 ha 

Afskrælning eller afbrænding 0 ha 0 ha 0 ha 

Invasive arter 0 ha 0 ha 0 ha 

Skovnaturtyper 
uden fredskovs-
pligt* 

Skovnaturtypebevarende drift og 
pleje 

0 ha 0 ha 0 ha 

Urørt skov 0 ha 0 ha 0 ha 

Forbedring af hydrologi 0 ha 0 ha 0 ha 

Skovnaturtyper 
med fredskovs-
pligt** 

Skovnaturtypebevarende drift og 
pleje 

Ca. 0 ha Ca. 1-2 ha Ca. 1-2 ha 

Urørt skov Ca. 0 ha Op til 0,7 ha Op til 0,7 ha 

Forbedring af hydrologi 0 ha Ca. 0 ha Ca. 0 ha 

Ny habitatnatur  0 ha 0 ha 0 ha 
* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. 
** Indsatsen videreføres fra sidste planperiode da de vedtagende skovhandleplaner gælder i 12 år, dvs. perioden 2010-
2021. 

 
Tabel 2. Behov for forvaltningstiltag for arter udover indsatser for naturtyper* 

Forventede forvaltningstiltag og me-
toder 

Skøn over behov: 

Igangværende ind-
sats 

Ny indsats 
Samlet behov for 

indsats 

Restaurering af vandhuller  0 stk 0 stk 0 stk 

Ny gravning af vandhuller  0 stk 0 stk 0 stk 
* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. 
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Indsatser fordelt på aktør 
I Natura 2000-planens indsatsprogram er der følgende retningslinje for området: 

 
Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtypen bøg på mor med kristtorn (9120), som 
har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.  

 
Det kan både være handleplanmyndighederne og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslin-
jer. Alle forekomster af bøg på mor med kristtorn (9120) ligger på fredskovsarealer, og det er derfor Natursty-
relsen, der er ansvarlig for opfyldelse af retningslinjen. Det vurderes, at der ikke er behov for en nærmere 
fordeling af indsatserne mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen for de enkelte retningslinjer i Natura 
2000-planens indsatsprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Skovbryn ved Kongshuset i Silkeborg Vesterskov 

 

Prioritering af den forventede indsats 
Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på: 
 

 Sikring af naturpleje 

 færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015 

 sammenhæng i naturen 

 levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter. 
 
Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af 
behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 1 og 2). Da Silkeborg kommune ikke har indsatser i Natura 
2000-området, er der ingen prioritering.  
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Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse 

 
I dette Natura 2000-område er der ganske få arealer, der ikke er statsejede eller fredskovspligtige arealer. 
Kommunen har derfor ingen indsats i området, og interessentinddragelsen vil være minimal.  
 
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 3. Forventet plan for interessentinddragelse 

Projektnavn Initiativ Tidsplan Kommune 

Orientering af Grønne 
Råd om projektstatus 

Kommunen afholder møder 3-4 
gange årligt 

Hele planperioden Silkeborg Kommune 

 
 
 

 

 
Randbæltet hovporesvamp fundet på en træstub ved Jenskær
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Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner 
 

Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N57 Silkeborg Skove-

ne 

 

Natura 2000 området er på samlet 1.455 ha, heraf forvalter Naturstyrelsen langt størstedelen, nemlig 1.409 ha. Området 

strækker sig som et langt snoet bælte gennem meget bynære skove syd og øst for Silkeborg.   

 

Landskabet er stærkt kuperet med store erosionsdale der opdeler morænefladerne i blokke. Skrænterne gennemskæres at 

stejle kløfter, ofte med kildevæld og småbække i bunden. 

 

Området er en del af landets største sammenhængende skovområde, domineret af områder med bøg og nåletræ, ca. 1/3 

bøg og 2/3 nål. Jordbunden er overvejende morbund med der dertil hørende dyre- og planteliv, dog findes også områder 

med mere muldpræg. 

 

Naturmæssigt er det særligt de store områder med sammenhængende bøgeskov der bemærkes. Store dele af løvskoven 

(og dele af nåleskoven) er udlagt i naturskovsstrategien som urørt skov, og vil dermed udvikle sig mere og mere hen mod 

et urskovspræg. I nåleskoven bemærkes især de meget store nordamerikanske nåletræer, men naturmæssigt er det især 

området i Hårup Sande med en af landets største bevoksninger med lysåben og gammel skovfyr der falder i øjnene. I 

dalbundene ligger mange søer og Gudenåen kæder dem sammen. Mange steder langs søerne og Gudenåen findes bræm-

mer med skovsumpe, der overvejende er overladt til fri succession, ligesom der ofte er løvtræsbræmmer af varierende 

bredde mod søer og åer.  

 

Lysåbne områder udgør et mindre indslag i området, der findes dog mindre områder med hede, 

eng, mose med hængesæk og kildevældsområder. Disse områder har dog naturmæssig stor værdi, idet mange arter af dyr 

gerne lever i grænsefladen mellem forskellige naturtyper. 

 

Dyrelivet er rigt. Odder og stor vandsalamander er udbredt. Bæklampret findes i hovedparten af de egnede vandløb og 

damflagermus finder levesteder i hule træer i nærheden af vand.  

 

Hele Natura 2000 området har stor rekreativ værdi og benyttes intensivt af publikum.  

 

For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, 

henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv. 

 

Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen 

Lysåbne naturtyper (ha) 
   Naturtype Total 

6410 Tidvis våd eng 1,1 

7140 Hængesæk 0,6 

7220 Kildevæld 4,3 

7230 Rigkær 3,7 

4030 Tør hede 4,1 

I alt 
 

13,7 

 

Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt følgende arter, der forekommer, eller har potentiale til at kunne indfinde 

sig, i Naturstyrelsens dele af Natura 2000-området: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/planer/
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Bæklampret 

Stor vandsalamander 

Damflagermus 

Odder 

 

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger 

og adresserer konkret følgende specifikke retningslinje fra Natura 2000-planens indsatsprogram:  

 

Naturstyrelsen skal være særlig opmærksom på naturtypen bøg på mor med kristtorn (9120), som har en væsentlig fore-

komst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang).    

 

Indsats for de lysåbne naturtyper 

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er 

beskrevet i de følgende tabeller 

 

Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper 

Målsatte habitatnaturtyper (ha) 
       Naturtype Målsætning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

7140 Hængesæk Sikring af naturtypen 0,6 

      Naturtypebevarende pleje 0,5 

  6410 Tidvis våd eng Sikring af naturtypen 1,1 

      Naturtypebevarende pleje 1,1 

  7220 Kildevæld Sikring af naturtypen 4,3 

      Naturtypebevarende pleje 0,4 

  7230 Rigkær Sikring af naturtypen 3,7 

      Naturtypebevarende pleje 3,7 

  4030 Tør hede Sikring af naturtypen 4,1 

      Naturtypebevarende pleje 4,1 

Potentiel habi-
tatnatur 

9997 Ikke specificeret Sikring af naturtypen 14,2 

      Naturtypebevarende pleje 14,2 

      Udvikling mod 4030 Tør hede 3,4 

      Forbedring af hydrologi 0,3 

      Udvikling mod 6230 Surt overdrev 16,4 

      Udvikling mod 7230 Rigkær 1,0 

      Udvikling mod 6410 Tidvis våd 
eng 

0,6 

 

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper 

Areal omfattet af indsatsen (ha) 
   

     Naturtype Plejetiltag 

Omfattet af 
eksisterende 
planlægning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

7140 Hængesæk Ingen indsats i planperio-
den 

Eksisterende 0,4 

      Rydning af opvækst Eksisterende 0,2 
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  6410 Tidvis våd eng Græsning Nyt 0,4 

      Rydning af opvækst Eksisterende 0,7 

  7220 Kildevæld Ingen indsats i planperio-
den 

Eksisterende 3,9 

      Græsning Eksisterende 0,4 

      Rydning af opvækst Eksisterende 0,4 

  7230 Rigkær Græsning Nyt 1,4 

      Rydning af opvækst Eksisterende 3,7 

  4030 Tør hede Rydning af opvækst Eksisterende 4,1 

Potentiel habi-
tatnatur 

9997 Ikke specificeret Græsning Eksisterende 17,0 

        Nyt 1,0 

      Rydning af opvækst Eksisterende 3,3 

        Nyt 1,0 

      Slæt - d.v.s. med fjernelse 
af det afslåede 

Eksisterende 13,2 

 

Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper 

Areal omfattet af indsatsen (ha) 
   

     Naturtype Plejetiltag 

Omfattet af 
eksisterende 
planlægning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

6410 Tidvis våd eng Hegning Nyt 0,4 

  7220 Kildevæld Hegning Eksisterende 0,4 

  7230 Rigkær Hegning Nyt 1,4 

Potentiel habi-
tatnatur 

9997 Ikke specificeret Hegning Eksisterende 17,0 

        Nyt 1,0 

      Rydning af bevoksning Nyt 3,4 

      Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 0,3 

 

I tabel III og IV  er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": 

”Eksisterende”: Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller 

hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden.  

”Nyt”: Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-2021. 

 

 

Tabel V: Planlagte udvidelser af naturtyper 

Udvidelse af naturtyper (ha) 
 Målsætning Total 

Udvikling mod 4030 Tør hede 3,4 

Udvikling mod 6230 Surt overdrev 16,4 

Udvikling mod 7230 Rigkær 1,0 

Udvikling mod 6410 Tidvis våd eng 0,6 
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Særlig indsats for arter 

 

Plejen af områdets lysåbne naturtyper og skovene vil samtidig tilgodese en række arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Forventningen til den samlede indsats 

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at 

arealer og tilstand af naturtyper og levesteder i tilstandsklasse I og II er stabil eller i fremgang, ligeledes stabil eller i 

fremgang er det samlede areal med naturtyper eller levesteder, hvis de naturgivne forhold tillader det 

udviklingen i tilstanden er i fremgang for naturtyper og arter, således at der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig beva-

ringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det 

levesteder for bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder bringes til eller fastholdes i god bevaringssta-

tus. 
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Bilag 2: Indsatsprogram og sammendrag af den statslige Natura 2000-
plan 
 
Det overordnede mål for området  

Områdets skovnatur sikres en god-høj naturtilstand, kontinuitet og sammenhæng. Specielt for naturtypen 
bøg på mor med kristtorn, der i området udgør en meget stor arealandel, sikres der et fortsat stort, sammen-
hængende areal med god/høj naturtilstand. Rigkær og tør hede prioriteres.  
 
Søerne, der indgår i området, opnår god naturtilstand. Dette forudsætter en god vandkvalitet. 
 
Områdets økologiske integritet skal sikres i form af en - for den enkelte naturtype - hensigtsmæssig drift/pleje 
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.  
 
Baggrund for den overordnede målsætning  

Forekomsten af skovnaturtypen bøg på mor med kristtorn inden for Natura 2000-området udgør ¼ af det 
samlede areal af naturtypen inden for den kontinentale biogeografiske region. Det er derfor et nationalt an-
svar at sikre naturtypen her.  
 
Naturtyperne rigkær og tør hede er truet pga. tilbagegang i den kontinentale biogeografiske region. Derfor 
prioriteres indsatsen for disse naturtyper.  
 
Områdespecifikke retningslinjer  

Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtypen bøg på mor med kristtorn 
(9120), som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.  
 
 

 
Bøgeskov på mor med kristtorn i Silkeborg Vesterskov
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Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag 
 
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Silkeborg Skovene bestående af habitatområde H181. 
 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus)  

1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

 

3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 

3140 Kransnålalge-sø 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb med vandplanter 

3270 Å-mudderbanke 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Ege-blandskov 

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 

 
Almindsø ved Silkeborg en morgen i oktober 


