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Driftsplan Storstrøm

1. Formål og rammer for Naturstyrelsens driftsplaner

2. Planprocessen – hvordan vi gør i praksis

3. Planernes indhold – planelementerne

4. Produktet – selve planen Eks. ved VSJ. (Bidstrup)

5. Hvordan jeres bidrag indgår.

Indhold



SIDE 3

Omsætte Naturstyrelsens 
overordnede politikker og 
retningslinier til arealdrift.

Afvejning af ofte modsatrettede 
rammer og målsætninger 

Inddragelse af brugere, 
interesseorganisationer og andre 
myndigheder

Sikre at arealdriften er inden for de 
mulige økonomiske rammer

Formål med driftsplaner
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Planens rækkevidde

Planen er en rammeplan til overordnet styring og daglig 
støtte

Revideres hvert 6. år

Målsætningerne er 15-årige

Skovudvikling og landskabsplan har længere tidshorisont
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Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene og øvrige dokumenter vedr. 
naturnær skovdrift

Naturskovsstrategien

De økologiske retningslinjer

Naturplejestrategien

Stormfald – flersidige hensyn ved oparbejdning

Strategi for landbrugsdrift

Kulturhistoriske interesser på NST’s arealer

Oplevelser i statsskovene

Velfærdsprofilen

Zonering for Friluftsliv

De overordnede retningslinjer og strategier som udstikker 
rammerne for driftsplanen er:
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Proces

 

 

 

 

 

 

 

           

           

  

Rammer for 

planlægningen 

NST retningslinier 

Ekstern 

planlægning 

Sidste driftsplan og 

anden intern 

planlægning 

Fredninger mv. 

Opgørelse af 

status 

Arealdata 

Interessent 

inddragelse 

starter 

Anden videns 

indsamling 

 

Fastsættelse af 

mål 

Fastsættelse af 

mål og visioner 

sammen med 

NST Direktion 

 

 

Høring og 

godkendelse 

Bearbejdning 

af høringssvar 

Godkendelse i 

NST Direktion 

Implementering 

gennem 

årsplanlægning og 

bevillinger 

Udarbejdelse af 

de endelige 

planprodukter 

Tekster og kort 

Hjemmeside 

 

 

 

 

Afvejning og 

planlægning 

Skovudviklingsplan 

Naturplejeplan 

Plan for friluftsliv 

mv. 
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Hvilke emner afvejes mod hinanden?

En landskabsplan der viser den langsigtede fordeling mellem 
skovbevoksede og ikke skovbevoksede arealer. 

En skovudviklingstypeplan der viser den langsigtede skovudvikling. 

En plan for pleje af de lysåbne naturarealer, der både fastlægger den 
langsigtede målsætning og konkrete plejeindsatser for de enkelte 
naturarealer.

En plan for kulturmiljø, der fastlægger plejen af fortidsminder og 
sikringen af andre kulturmiljøinteresser.  

En plan for friluftsliv, der fastlægger rammerne for friluftslivet 
gennem en samlet klassificering og zonering af de enkelte arealer.

Disse 5 emner afvejes som før nævnt med hensyntagen til 
Naturstyrelsens overordnede strategier og retningslinjer og 
retningslinjer given af fra øvrige myndigheder og lovgivning.
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Del elementer i driftsplanen

-Et generelt afsnit for hele enheden

-For STS 14 områdeplaner 

-Bilag 

* Detaljeret naturplan

* Tiltagsskema

* Plejeplan for fortidsminder

* Tabeloversigter (arealer fordeling o. lign.)

* Overblik over arealer til jagtudlejning

Driftsplan Storstrøm
SIDE 8



Naturstyrelsen Storstrøm SIDE 9

Storstrøm

Enhedens strækker sig fra motorvej E20 på Sjælland i nord og 
sydpå, med Møn og Lolland, og Falster længst mod syd.

Historisk er enheden sammensat af: 

• Gammelt krongods

• Opkøb efter lov 230.

• Og i nyere tid skovrejsningsområder

Enheden ligger meget spredt og har en meget stor variation 
mellem de mange spredte områder der i udstrækning ikke er 
særligt store, med undtagelse af Møns Klint og Nykøbing 
skovene .

Brugerne af enhedens skove er:

• Fastboende

• Sommerhus gæster

• For Møn også en del endagsgæster fra det meste af landet.

Arealer
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Skovdyrknings eksempel fra Bidstrup



Frilufts-
Zonekort
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Friluftsplan eksempel fra Bidstrup



Naturpleje eksempel fra Bidstrup

Vådbundskorridore
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Større ændringer



Herefter…

•Indspark og ideer fra jer 

•Planproces

•Offentlig høring

•Godkendelse i Naturstyrelsens direktion

•Formidling via www.nst.dk

•Implementering gennem centrale bevillinger, eksterne finansiering  
og årsplanlægning lokalt, over de næste 15 år.
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Spørgsmål?
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