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En gang om måneden giver 
områdets naturvejledere på skift et 
forslag til en oplevelse i naturen.

Denne gang er det Lars Bo 
Nielsen,Trekantsområdet under 
Naturstyrelsen, der skriver.

 

DEN PLANLAGTE NATUR
 n Driftsplan for naturen

Naturstyrelsen laver langsigtede driftsplaner for alle sine arealer. 
Driftsplanen er en slags drejebog, der beskriver, hvordan  
Naturstyrelsens skove og naturarealer skal drives og plejes.  
Driftsplanerne har dermed betydning for både friluftsliv og natur. 
Planerne gælder for 15 år ad gangen. Netop nu er driftsplanen  
for Naturstyrelsen Trekantsområdet i høring og kan ses på:  
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/
driftsplanlaegning/trekantsomraadet/

 n En driftsplan indeholder blandt andet:
En beskrivelse af det overordnede mål for driften af  
skov- og naturarealer.
Beskrivelser og målsætninger for de enkelte  
skov- og naturområder.
En plan for skovdriften.
En plan for hvordan naturarealer skal plejes.
En plan for landskabets udvikling. 
En plan for friluftsliv. Bl.a. hvor der skal etableres lejrpladser  
og vandrestier. 
En plan for pleje af fortidsminder og øvrige kulturspor.

For et par uger siden 
var jeg på strøgtur i 
Aarhus. En klassisk 
tur med besøg i di-

verse specialforretninger, 
kaffe på en af de mange ca-
féer ved åen og trætte byben 
efter den slentrende gang i 
byens gader. 

Denne tur adskilte sig dog 
lidt fra andre gange jeg har 
besøgt byen. Jeg fulgtes med 
en ven, som er arkitekt i by-
en. Hun fortalte vidt og 
bredt om tidstypiske byg-
ninger, byplanlægning og 
alverdens arkitektoniske ud-
tryk, som jeg lod som jeg 
forstod. 

En hel ny verden åbnede 
sig for mig, og byen blev en 
helt anden. Fra kun at kigge 
på byens butikker i øjenhøj-
de, vandrede blikket nu op 
og ned ad mure og tage, for 
at se efter tydlige tegn på 
byggeskikke i forskellige pe-
rioder. 

Vi kom ind på de lang- 
sigtede planer og den igang-
værende byudvidelse på  
Aarhus Havn, og de tanker  
og idéer der ligger bagved. 
En eftermiddag der tog  
mig med i fodsporet på en 
arkitekt og byplanlægger, og 

fik mig til at se byen med 
helt andre øjne.

Den holistiske skovtur
Når jeg færdes i skoven  
og naturen, læser jeg area-
lernes historie og prøver  
at gætte på hvilke tanker, 
der er gjort om fremtiden. 
Jeg går ikke en tur i sko- 
ven uden jeg gætter på,  
hvilken hugststyrke der er 
lagt til grund for netop den-
ne del af skoven, og hvor 
meget et træsalg ville ind-
bringe. 

Det samme gør sig gæl-
dende på de åbne arealer, 
hvor jeg ikke kan lade være 
med at lægge mærke til 
græsningstrykket, og hvad 
der gøres for at holde netop 
disse arealer lysåbne. 

Samtidig holder jeg selv-
følgelig et skarpt øje med na-
turen omkring mig. Fugle, 
insekter og planter får auto-
matisk lige et navn på, og 
bliver målt og vejet med na-
turvejlederøjne.  

Mine venner derimod, de 
der ikke arbejder med na-
turplanlægning, får en helt 
anden oplevelse. Det er  
mere en holistisk indgang til 
skovturen, hvor naturen ik-

ke bliver betragtet i enkel- 
te dele, men mere som en 
helhed. En helhed der ikke 
synes at være planlagt og 
som hele tiden er i en ukon-
trolleret dynamisk udvik-
ling.

Det ser ud som om, at na-
turen får lov til at råde, med 
en minimal indblanding fra 
mennesket, og virker som 
en kontrast til stort set alt 
andet i vores hverdag.

Naturen i målbare  
systemer
Det er dog lidt af en illu- 
sion. Ligesom byen er plan-
lagt, er skoven og naturen i 
høj grad også planlagt. Sko-
ven kortlægges, deles op i 
mindre enheder med afde-
linger og litraer, og træerne 
måles, så man ved hvor 
mange kubikmeter der står 
på arealet, samt hvilke arter 
der findes.

På de lysåbne naturarea-
ler registres planter og fug-
le, og arealet måles ind på 
kort. Fortidsminder, ørnere-
der og andet, der kræver 
særlig beskyttelse, registre-
res og kortlægges.  

Alle disse observationer 
giver et statusbillede, og 

danner grundlag for, hvor-
dan den fremtidige drift af 
arealerne skal forvaltes. I 
Naturstyrelsen arbejdes 
med 15-årige driftsplaner. I 
planen arbejdes med et fæl-
les mål for alle arealer, og 
detaljerede driftsmål for de 
enkelte delarealer over de 
næste 15 år. 

Netop nu er Naturstyrel-
sen Trekantsområdet ved at 
lægge sidste hånd på de 
6757 hektar, som ligger 

spredt fra Horsens i nord til 
Christiansfeld i syd.

Produktion, natur- 
beskyttelse og friluftsliv
Det er målet, at forvalt- 
ningen af de arealer, der ad-
ministreres af Naturstyrel-
sen Trekantsområdet, skal 
være effektiv og bæredygtig. 
Både økonomisk og når det 
gælder naturbeskyttelse. 
Der skal være en balance 
mellem beskyttelse af natu-
ren, benyttelse til friluftsliv 
og produktion af træ i sko-
vene. 

Opgaven er at forvalte are-
alerne til glæde for publi-
kum i et relativt tæt befolket 
område, samtidig med at 
skoven og åbne arealer også 
skal give et økonomisk af-
kast og være levested for dyr 
og planter. 

Det er et stort puslespil, 
hvor mange forskelligartede 
interesser skal tilgodeses. I 
den sammenhæng er det 
netop vigtigt, at naturens 
planlægningsmæssige infra-
struktur er på plads.  Det be-
tyder mange timer i felten 
og mange timer bag skrive-
bordet, inden driftsplanen 
kan udfoldes. Men midt i de 

mange planer udfolder na-
turen heldigvis også sit helt 
eget liv uden viden om na-
turforvalterens forkromede 
planer og til stor glæde for 
skovgæsten.

Den planlagte natur

Naturbeskyttelse er vigtig,  men vi skal også kunne benytte naturen og have en effektiv og økonomisk rentabel drift af naturarealerne.                       

Der er mange hensyn at tage,  når driften af skovene planlægges.Naturen skal blandt andet benyttes  til friluftsaktiviteter. Naturstyrelsen arbejder med 15-årige planer  for driften af arealerne. 

 n Den danske natur får ikke lov til at passe sig selv. Ligesom byplanlæggere beslutter,  
hvordan byerne skal se ud, tager Naturstyrelsen sig af, hvordan vores fælles natur skal udvikle sig


