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Brugerråd for kommunale skove. 
 
Kommissorium 
 
Brugerrådet skal være et forum for dialog og samarbejde mellem interesseorganisati-
oner, foreninger, institutioner, borgere og kommunens administration i spørgsmål 
vedrørende natur, miljø og friluftsliv i de kommunale skove.  
 
Rådet er et rådgivende organ, der kan inddrages i kommunens arbejde i skovene.  
 
Brugerrådet skal danne ramme for en positiv dialog og sikre organisationer og borgere 
medejerskab til realisering af ”Skovstrategi for de kommunale skove”, som Byrådet 
har vedtaget i september 2020. 
 
Emner, der kan behandles af brugerrådet: 
 

 Naturpleje og -genopretning 

 Driftsmæssige tiltag, herunder skovhugst 

 Formidling og adgang i skovene 

 Rekreative faciliteter og friluftsliv 

 Biodiversitet  

Forretningsorden 

1. Formål 
Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal beskæftige sig med 
emner inden for natur, miljø og friluftsliv i de kommunale skove.  
 
Rådet er et forum, som skal anvendes til dialog og debat om beskyttelsen, benyt-
telsen og udviklingen i de kommunale skove indenfor rammerne af  
”Skovstrategi for de kommunale skove” og ”forvaltningsplaner for de kommunale 
skove” 

Rådets anbefalinger fra én eller flere af brugerrådets medlemmer, indgår i kommu-
nens beslutningsgrundlag. 
 

2. Sammensætning og kompetence 
Brugerrådet nedsættes af Svendborg Kommune, og sammensættes med repræ-
sentanter for lokale organisationer, foreninger og institutioner og borgere. 
 
Kommunen deltager i Brugerrådet med tre repræsentanter, formandsposten be-
sættes af mellem af Teknik- og Erhvervsudvalget og to medlemmer fra administra-
tionen. 

Brugerrådet sammensættes således: 
 

Èn repræsentant for hver af følgende organisationer, foreninger og borgere: 
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a. Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg 

b. Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen 

c. Dansk Ornitologisk Forening, Svendborg 

d. Friluftsrådet, Sydfyn 

e. Svendborg Mountainbike Klub 

f. Svendborg Orienteringsklub 

g. Hjerteforeningen Svendborg 

h. Bus-Svendborg (Børne og ungesamrådet) 

i. Fem borgermedlemmer 

 
De enkelte interesseorganisationer og –foreninger udpeger èn repræsentant og èn 
suppleant.  

Borgermedlemmerne vælges af administrationen på grundlag af borgernes ansøg-
ning om optagelse i brugerrådet. Pladserne annonceres på kommunens facebook-
side og i lokale medier.   

Medlemmerne vælges for en periode på fire år. Første periode indledes 1. april 
2021. 

Hvis forbindelsen til den interesseorganisation eller forening som medlemmet re-
præsenterer, bliver afbrudt, kan medlemmet fortsætte i rådet, hvis interesseorga-
nisationen eller foreningen accepterer dette.  

Borgerrepræsentanterne skal have bopæl i Svendborg Kommune. 

Brugerrådet har ingen beslutningskompetence, men medlemmerne har krav på at 
få deres meningstilkendegivelser ført til referat. 

Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige em-
ner. 

3. Møder 
Rådet holder normalt to møder om året, et hvert halve år. Der kan afholdes en 
ekskursion i forbindelse med møderne.  

Formanden kan indkalde til ekstra møde efter behov. 

Hvis mindst fem medlemmer fremsætter forslag herom, skal der indkaldes til møde 
i rådet. 

Møderne indkaldes af sekretariatet med tre ugers varsel. 

På årets sidste møde fastlægges mødetidspunkter for det følgende år. Mødetids-
punkter bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet. 

Møderne skal følge en dagsorden med mindst følgende punkter: 

a. Godkendelse af dagsorden 
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b. Opfølgning på referat fra sidste møde 

c. Meddelelser/kort nyt 

d. Behandling af dagsordenpunkter 

e. Eventuelt 

Forlag til punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest tre uger før mø-
det. Dagsorden udsendes herfra med eventuelle bilag umiddelbart til rådets med-
lemmer. 

4. Sekretariat 

Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur yder sekretariatsbistand til brugerrå-
det. 

5. Referat 
Der skrives referat fra møderne. Sekretariatet sørger for udsendelse af dagsorde-
ner og referater til medlemmerne. Referatet udsendes senest 14 dage efter mø-
dets afholdelse. 


