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Storstrøm 
J.nr. NST-2111-00080 
Ref. bigol 
Den 2. september 2015 

Brugerrådsmøde den 27. august 2015  

 
Tema: driftsplan og livstræer 
 
Deltagere: Peter Scavenius, Nils-Henrik Holscher (Dansk Idrætsforbund), Susan 
Jørgensen (Friluftsrådet), Ivan Ingemansen (DN), Torben Nielsen (Østlige Øers 
Landboforening), Sven Jean Larsen (DN), Per Hansen (Vordingborg Kommune), 
Mogens Lindhardtsen (Lolland Kommune), Esther Malmborg (Nyord 
Erhvervsforening), Stefan Skov (Vordingborg Kommune). 
Fra Naturstyrelsen Storstrøm: Claus Jespersen, HC Gravesen, Didde Dalkvist, Lars 
Sørensen, Gitte Olsen. 
 
Driftsplan Storstrøm er i høring til og med den 15. oktober 2015. Hovedformålet 
med dagens tur er at reklamere for den nye driftsplan 2015 – 2029 og at få 
deltagerne og de organisationer de repræsenterer til at se på driftsplanforslaget – 
forholde sig til det – og komme med eventuelle bemærkninger inden den 15. 
oktober.  
 
Driftsplan Storstrøm kan ses her: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegn
ing/storstroem/ 
 
Forslag til driftsplanen blev eksemplificeret gennem en række centrale temaer der 
blev drøftet på en ca. 4 kilometer lang vandretur fra Havrelukke i Klinteskoven – 
til Hylledals Fald hvor kaffen blev serveret – og tilbage til Havrelukke hvor mødet 
blev afsluttet med en sandwich. 
 
Stop undervejs: Sammenhængende natur, naturpleje, zonering, livstræer, 
spotpleje, urørt skov. 
 
Sammenhængende natur: Ét af tiltagende i den kommende planperiode, er 
etablering af spredningskorridor mellem overdrevsarealer i Jydelejet og 
Havrelukke i form af græsningsskov. Sammenbindingen skal medvirke til at sikre 
udvekslingen af arter mellem arealerne. Etableringen af mere græsningsskov, vil 
betyde at publikum skal passere flere folde med dyr. For nogle er det 
angstskabende, men det er f.eks. ikke et problem i Jydelejet. Det er vigtigt at vælge 
den rigtige race i forhold til publikum. 
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Peter Scavenius synes, at det er synd at rydde flere skovbevoksede arealer og så 
hellere, at skoven blev bibeholdt som et stort sammenhængende skovareal. DN 
tilslutter sig sammenbindingen af naturen. 
 
Naturpleje: Jydelejet og Høvblege skal fortsat have en stor opmærksomhed for at 
undgå tilgroning. 
 
Friluftszonering: I planlægningen for aktiviteter og faciliteter vil der fremover 
blive anvendt en zoneinddeling af alle arealer. Skove såvel som lysåben natur 
inddeles i tre forskellige zonetyper: Stillezoner, friluftszoner og facilitetszoner. I 
stillezoner vil der ikke ske nogen prioritering af store publikumsmæssige faciliteter 
og aktiviteter. Der er dog mulighed for at lave passager i stillezoner, f.eks i 
forbindelse med løb. 
 
Livstræer: For at forbedre grundlaget for dyr og planter i Naturstyrelsens skove 
skal der udpeges 5 livstræer pr. hektar i samarbejde med frivillige. Livstræerne 
beskyttes så de kan blive ældgamle og varigt huse sjældne og truede arter. 
Livstræerne registreres af frivillige i felten med en app. Herefter skal styrelsen 
godkende træerne og endelig skal træerne markeres så alle kan se, at der er tale om 
et træ der skal bevares. Naturstyrelsen ønsker gode forslag til hvordan træerne kan 
markeres og samtidig søger vi frivillige, som vil være med til at udpege og mærke 
livstræer. I Storstrøm er Klinteskoven og Kongskilde udvalgt som de skove hvor 
projektet igangsættes. Der vil blive afholdt et informationsmøde i efteråret, men 
meld gerne tilbage nu, hvis du eller din forening er interesserede i at deltage i 
projektet.  Naturstyrelsen Storstrøms kontaktperson er Didde Dalkvist som kan 
kontaktes på mail didal@nst.dk eller på telefon 72543284.  
Der kan ses mere om projektet her: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/  
 
Spotpleje: Spotpleje er en relativ beskeden plejeindsats for at bevare en særlig 
flora eller fauna. Ofte er det input fra naturinteresserede, der giver os viden em et 
specifikt område. 
 
Urørt skov: Klinteskoven med tilhørende arealer udgør et unikt naturområde i 
Danmark. Driften skal sikre, at der skabes en større artsvariation for træer og 
urter, samt en større aldersvariation. Sikring af orkidéerne i selve Klinteskoven og 
på klinten sker via driftsforskrifterne for de særlige naturskovtyper – urørt skov og 
plukhugst. Med den drift af naturskovsarealer som er foreskrevet i den kommende 
planperiode, forventes at den rige svampeflora i Klinteskoven som minimum vil 
kunne bevares på sit nuværende niveau og måske udvikle sig gunstigt. 
 
Eventuelt: Sven Jean Larsen opfordrede til at vi afholder et møde ved Maribo-
søerne for at se på urørt skov og evt. besøge Lysebro Mose. 
 
 
 
 
 


