
Forord 
Denne driftsplan beskriver den fremtidige drift af statens arealer administreret af Naturstyrelsen, 
Kronjylland. Det drejer sig om en bred vifte af skov- og naturarealer fra heder ved Viborg over 
næringsrige østjyske jorder på Fussingø og Kalø til Mols Bjerge. Arealerne er fordelt på ca. 40 
lokaliteter og varierer meget i størrelse. Planen er udarbejdet ud fra et 300 årigt perspektiv og 
udstikker rammer for driften inden for en rullende 15 årig-driftsplanperiode med en planlagt 
revision 1-2 gange i perioden.  

Driftsplanen er udarbejdet i perioden 2006-2010. Oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge i 2009, 
som omfatter ca. 1800 ha. statsejede arealer, betyder at denne plan senere skal revideres og bringes i 
overensstemmelse med den kommende nationalparkplan. 

Handlingsplan for naturnær skovdrift er planens fundament for skovdriften, og planen udlægger 
skovudviklingstyper for alle de skovbevoksede arealer. Hermed er taget et afgørende skridt til at 
dyrke skovene i større behandlingsenheder, hvor de naturgivne forhold er sammenlignelige og den 
ønskede skovtilstand sammenfaldende. Med baggrund i ønsker om at certificere statens skove er der 
i planen taget højde for, at skovdriften opfylder vilkårene herfor. Statens skove er certificeret i juni 
2007. De udlagte skovudviklingstyper betyder at de skovbevoksede arealer bliver domineret af 
løvtræ på lang sigt. I planperioden udvides naturskovsarealerne således at urørt skov kommer til at 
udgøre godt 440 ha. (15 % af det skovbevoksede areal) og græsningsskov 200 ha. 

Størstedelen af de ubevoksede naturarealer er omfattet af internationale bestemmelser om 
naturbeskyttelse og har Natura-2000 status. Denne plan fokuserer derfor i langt højere grad end 
tidligere driftsplaner på naturarealerne og indeholder plejeplaner for større, sammenhængende 
naturarealer, typisk overdrev og heder. De kommende Natura-2000 planer skal indarbejdes i denne 
driftsplan, hvorfor planen skal revideres og bringes i overensstemmelse med Natura-2000 planerne 
når de foreligger. 

Som grundlag for planen er som et nyt tema i 
driftsplanlægningen udarbejdet en landskabsplan baseret 
på landskabsanalyser for områder med samme 
landskabskarakter. En fremhævelse af betydende 
landskabselementer som f.eks. geologiske formationer og 
herregårdsmiljøerne er indarbejdet i planen især ved 
rydninger og udlæg af græsningsskov. 

 

Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsens driftsområde og enheden. 
Undervejs er brugerrådet løbende inddraget gennem temadrøftelser og ekskursioner på rådets 
møder. Planforslaget er i foråret 2010 sendt i offentlig høring, og forud for planens vedtagelse er 
sammen med brugerrådet afholdt tre ekskursioner for alle interesserede. 

Som den første af Naturstyrelsens driftsplaner findes denne plan udelukkende i digital form. For at 
fremme brugernes mulighed for inddragelse i driftsplanlægningen og den fremtidige drift 
indeholder planen ”arealvise beskrivelser” for de enkelte skov- og naturområder. Heri er områdets 
status, formelle udpegninger samt målsætninger, planer og konsekvenser beskrevet og vist i kort. 
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