
Revision af driftsplan 
for Naturstyrelsen 
THY



SIDE 2

Omsætte Naturstyrelsens 
overordnede politikker og 
retningslinjer 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



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



Status for driftsplanlægningen

Udløbne driftsplaner skal opdateres.  – Der er i øjeblikket 12 nye 
driftsplaner under udarbejdelse og én  revision:

Vadehavet Vestjylland

Vestsjælland Bornholm

Trekantsområdet Midtjylland

Østsjælland Fyn

Himmerland Nordsjælland

Storstrøm Sønderjylland

Thy (Revision)



Den eksisterende driftsplan for NST THY
1. januar 2007 til 31. december 2021.



Den eksisterende driftsplan for NST THY
1. januar 2007 til 31. december 2021.

Indhold:

1. Forord
2. Status for Naturstyrelsen Thy
3. Retningslinjer for driften på lokalt niveau
4. Arealvise beskrivelser
5. Planens konsekvenser
6. Driftsplanens forhold til skovloven (pdf) 

Bilag



Hvorfor revision hvert 6. år?

Målsætninger og politikker udvikles og ændres

Der sker arealændringer og andre forudsætninger ændres 

Erfaringsmæssigt er der derfor behov for at kunne opdatere planernes 
indhold og konsekvensberegninger, når forudsætningerne ændres 
væsentligt.

Sikre, at driftsplanen er i overensstemmelse med det gældende 
driftsplankoncept. 



Projekt ”nye driftsplaner”
Naturstyrelsen arbejder med fem planelementer

•Landskabsplanen, der viser den langsigtede fordeling mellem 
bevoksede og ubevoksede arealer 

•Skovudviklingstypeplanen, der viser den langsigtede skovudvikling 

•Naturplanen, der både fastlægger den langsigtede målsætning og 
konkrete plejeindsatser for de enkelte naturarealer

•Kulturmiljøplanen, der fastlægger plejen af fortidsminder og 
sikringen af andre kulturmiljøinteresser  

•Friluftslivsplanen, der fastlægger rammerne og konkrete tiltag for 
friluftslivet



Slutproduktet - Driftsplanen

10-15 sider plan der sammenfatter mål, status og plan for enheden

Temakort over planer og tiltag

Områdeplanerne

Budgetgrundlag for planperioden



Driftsplanrevision

•Landskabsplanen, der viser den langsigtede fordeling mellem 
bevoksede og ubevoksede arealer 

•Skovudviklingstypeplanen, der viser den langsigtede skovudvikling 

•Naturplanen, der både fastlægger den langsigtede målsætning og 
konkrete plejeindsatser for de enkelte naturarealer

•Kulturmiljøplanen, der fastlægger plejen af fortidsminder og 
sikringen af andre kulturmiljøinteresser  

•Friluftslivsplanen, der fastlægger rammerne og konkrete tiltag for 
friluftslivet

•Konkrete tiltag



Produkter - revision

Efter endt revision er planen er:

opdateret ift. nye udpegninger, politikker og ekstern 
planlægning

udbygget med et særskilt afsnit om friluftszoneringen inklusive 
kortmateriale

opdateret med et tiltagsskema frem til 2021

opdateret med revideret planberegning og notat [på baggrund 
af taksation]



Driftsplan
Revision 
- Tidsplan og proces



TIDSPLAN – THY

Rammerne for planlægning og opgørelse af 
status

Fastsættelse af mål

Afvejning og planlægning og udarbejdelse af 
planprodukter

Høring og bearbejdelse af høringssvar

Direktionsgodkendelse

Start  1/12 2014
Slut 1/2  2015

Start 2/3 2015

Slut 31/1 2016

Start 1/2 2016
Slut 1/6 2016

Start 1/6 2016

Slut 15/6  2016

Start 25/09 2014 

Slut  27/2 2015



DRIFTSPLANLÆGNING I NATURSTYRELSEN

Zonering for 
friluftslivet



DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 15

Aktiviteter der ikke kræver tilladelse 
En stilfærdig skovtur, der ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt 
udstyr, uanset hvor mange I er, må du godt arrangere, uden at der skal søges 
om tilladelse. Arrangementet må gerne annonceres offentligt. 

Eksempler på aktiviteter som ikke kræver tilladelse 

Almindelige skovture

Ekskursioner med skoleklasser

Naturvejlederture

Fugleture

Anvendelse af bål- og grillpladser

Børnefødselsdag / skattejagt 
Overnatning på de primitive overnatningspladser

Særligt for O-løb gælder, at jf. O-løbsaftalen skal der ikke søges tilladelse til O-
løb med under 150 deltagere for løb arrangeret af DO-F eller dettes klubber 
uanset at disse løb kræver afmærkning 



DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 16

Skematisk sammenfatning af zonerne

Definitionen af de enkelte zonetyper er sammenfattet i forenklet form i skemaet herunder.

Arrangementer som 
kræver tilladelser

Faciliteter Kriterier for udlægning

Stillezone Som udgangspunkt gives 
der ikke tilladelse. Der 
foretages en konkret 
vurdering. 

Ingen faciliteter undtagen 
”stille”-understøttende 
faciliteter f.eks. En bænk 
hist og her

Mulighed for oplevelsen af 
”uberørthed” og ”vild 
natur”

Facilitetszone (1-100 
ha)

Efter konkret vurdering 
som hidtil.

Mulige investeringer og 
vedligehold prioriteres her

Bygge på eksisterede brug 
eller oplagt potentiale

Friluftszone Efter konkret vurdering 
som hidtil.

Kun ruter prioriteres og 
vedligeholdes. Øvrigt 
udfases over tid.

Mindre benyttet til 
facilitetskrævende 
friluftsliv.



DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 17

Baggrundskriterier

• Regler for adgangen til naturen

• Udpegninger på arealer

• Fysisk planlægning

• Samarbejdsaftaler

• NST’s overordnede politikker og retningslinier

• Lokale forhold og det lokale naturgrundlag

• Publikumsgrundlaget samt tilgængelighed og 
adgang

• Status for understøttelsen af friluftsliv



DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 18

Oplæg til zoneringsproces

1. Målsætning for friluftsliv fastlægges og brugerråd inddrages 

2. Første udkast til zonering udlægges på kort for et givet areal

3. Første udkast vurderes i forhold til baggrundskriterierne 

4. Udkastet vurderes kritisk og tilrettes eventuelt

5. Den samlede zonering fremlægges og bearbejdes på 
planlægningsmøde

6. Høring af udkastet til zonering i sammenhæng med de øvrige fire 
planelementer i enhedens brugerråd

7. Samlet, offentlig høring af driftsplanen.



DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 19

Eksemplet Naturstyrelsen Blåvandshuk



DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 20

Eksemplet Naturstyrelsen Blåvandshuk



TIDSPLAN – THY

Rammerne for planlægning og opgørelse af 
status

Fastsættelse af mål

Taxation, hugst- , kultur-, og 
økonomiberegninger

Afvejning og planlægning og udarbejdelse af 
planprodukter (workshop uge: 11, 20 og 35)

Høring (1/2 2016) og bearbejdelse af 
høringssvar

Direktionsgodkendelse

Start  1/12 2014
Slut 1/2  2015

Start 2/3 2015

Slut 31/1 2016

Start 1/2 2016
Slut 1/6 2016

Start 1/6 2016

Slut 15/6  2016

Start 25/09 2014 

Slut  27/2 2015

Start 20/10 2014

Slut 31/1 2016
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Borgerinddragelse

DRIFTSPLANLÆGNING I NATURSTYRELSEN



Borgerinddragelse – driftsplanrevision, 
minimum

Brugerrådet orienteres løbende

Input via Naturstyrelsens hjemmeside

Friluftszoneringen sendes i høring hos Brugerrådet forud for den 
offentlige høring

Afsluttende offentlig høring



Inspiration

Idefase:
- Skriftlige input forud for planlægningsfasen – kommuner, 
interessenter, brugerråd
- Offentlige brugerrådsmøder – idecafe

Planfase:
- Møde med landsbyforeninger/lokalråd – ideer/præsentation af 
udkast
- Offentlige borgermøder – præsentation af udkast, workshop baseret

Høring:
- Skriftlig input (kommuner, interessenter, NP, borgere)
- Offentlige brugerrådsmøder



Dilemmaer

Geografi – Arealer indenfor og udenfor Nationalpark Thy

”Det blanke papir” versus et udkast


