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Natura 2000 område nr. 60 Skørsø 
 
Områdebeskrivelse 
Skørsø er beliggende ca. 10 km nord-nordøst for Vinderup. Områdets samlede areal er på 
12 ha, hvoraf ca. 9,5 ha består af søflade, mens 2,5 ha udgøres af en bredzone som søen 
periodisk oversvømmer, især i vinterhalvåret og de tidlige forårsmåneder.  

Skørsø er en klarvandet svagt survandet lobeliesø, beliggende i et smeltevandsområde, 
og er antageligt dannet i et dødishul. Søen er uden egentlige tilløb og afløb, og har en 
største dybde på 2,3 m og en middeldybde på 0,85 m. 

De nærmeste omgivelser omkring Skørsø består hovedsageligt af fugtig hedemose med 
spredte bevoksninger af træer og buske. Omgivelserne er næsten upåvirkede af 
menneskelig færden. Inden for oplandet på ca. 60 ha, er der kun en bebyggelse og ingen 
større forureningskilder. Størstedelen (92 %) af oplandet er skov og naturarealer og kun 7 
% er kategoriseret som landbrugsareal.  

Vigtigste naturværdier 
Den vigtigste naturværdi i området er selve søen, som indeholder en række sjældne 
plantearter, nemlig Gulgrøn og Sortgrøn Brasenføde som begge er rødlistede, samt 
Strandbo og Tvepibet Lobelie. Planterne er såkaldte grundskudsplanter som vokser på 
bunden af lavvandede rene søer. De er afhængige at årstidsbestemte vandstands-
svingninger for at trives og blomstre. 

Trusler mod områdets naturværdier 
Der er foretaget en tilstandsvurdering for områdets naturtyper, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget er registreret. 

Kommunens gennemsnitlige næringsstofbelastning fra luften overskrider laveste 
tålegrænse for naturtypen lobeliesø. På længere sigt vil dette kunne betyde, at søen 
eutrofieres som følge af en forhøjet kvælstofdeposition. 
 
Målsætning 
Det overordnede mål for området er, at bevare den gode vandkvalitet og den 
karakteristiske undervandsvegetation i Skørsø. Yderligere skal der sikres gode 
spredningsmuligheder for odderen. 



Indsats 
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 
 
Indsats Stort 

omfang 
Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af invasive 
arter 

   X 

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne diger 

   X 

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller opretholdelse af 
græsning, høslet mm. 

   X 

Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. er 
beskyttet (fx stenrev og skovnatur) 

   X 

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel, sejlads og jagt 
   X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af vandhuller, 
sikring af redetræer eller større 
fouragerings- eller yngleområder  

   X 

 
Indsatsen i denne plan vil helt overvejende dreje sig om, at bevare Skørsø som 
næringsfattig lobeliesø. 


