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Retningslinjer for 

Naturstyrelsens brugerråd  

 august 2022 

 

Befolkningen inddrages i forvaltningen af Naturstyrelsens arealer 
 

Brugerrådene skal inden for nationale rammer bidrage til at skabe lokale løsninger 
på lokale problemstillinger. Rådene skal dermed styrke det lokale engagement i og 
indflydelse på forvaltningen og brugen af de arealer, som Naturstyrelsen forvalter. 
 

Antal brugerråd 
 

For hver af Naturstyrelsens lokale enheder nedsættes ét brugerråd. 
  

Hvad skal rådet drøfte? 
 

Det enkelte brugerråd kan beskæftige sig med alle relevante problemstillinger i 
forhold til forvaltning og brug af Naturstyrelsens arealer.  
 

Medlemmer 
 

Efter drøftelse med det lokale brugerråd fastsætter Naturstyrelsen det konkrete 
brugerråds størrelse. 
 
Fast repræsentation: 
Følgende organisationer og myndigheder skal tilbydes fast repræsentation: 

 Friluftsrådet 

 Danmarks Idræts Forbund 

 Danmarks Naturfredningsforening  

 Dansk Ornitologisk Forening 

 DGI 
 
Yderligere repræsentation kan være: 

 Andre interesseorganisationer, lokale brugergrupper o.a. 

 Yderligere pladser kan besættes med enkeltpersoner indvalgt f.eks. på offentlige 
møder. 
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Brugerrådsmedlemmerne skal repræsentere lokale interesser. Medlemmerne 
udpeges af Naturstyrelsen for 5 år ad gangen efter indstilling fra organisationer eller 
efter personlig indstilling. Den enkelte organisation, forening o.a. kan kun have ét 
medlem af det enkelte brugerråd. Vurderer et medlem for en organisation, at der 
kan være brug for yderligere lokal viden i en konkret sag i brugerråd, er det muligt 
efter aftale med Naturstyrelsen at tage flere repræsentanter fra organisationen med 
til det pågældende brugerrådsmøde. 
 
Naturstyrelsen ved den lokale skovrider er formand og har ansvaret for brugerrådets 
sekretariat.  
 
Ved nedsættelsen af brugerrådet sikrer Naturstyrelsen, at medlemmerne 
repræsenterer de tre nedennævnte grupper og med særligt fokus på de to 
førstnævnte: 
 

 aktive brugere, fx mountainbike- og rideklubber 

 brugere der primært har fokus på naturoplevelser i bred forstand og 
naturbeskyttelse, fx med fokus på planter, biller, fugle o.a. 

 turisme 
 
De respektive kommuner udpeger ikke medlemmer til brugerrådene.  
 
Udskiftning af medlemmer 
Organisationer o.a. kan på eget initiativ udskifte medlemmerne i 
udpegningsperioden, ligesom medlemmerne selv kan træffe beslutning om 
udtræden. Der kan foretages genudpegning eller genvalg af alle typer af medlemmer. 
Organisationerne opfordres til om muligt at sikre fornyelse ved indstillingerne. 
Medlemmer kan have faste suppleanter. 
 

Ad-hoc-deltagere 
 

Der kan efter brugerrådets ønske inviteres særligt interesserede eller kvalificerede 
enkeltpersoner, organisations- og myndighedsrepræsentanter til møderne i rådet.  
 

Brugerrådsmøder 
 

Der afholdes mindst to årlige møder i hvert brugerråd.  Det ene møde kan være 
virtuelt, men det anbefales at omfanget af virtuelle møder søges begrænset. 
Brugerrådsmøder kan med fordel afholdes i tidsrummet kl. 15-18 ifht. 
medlemmernes arbejde m.v. 
 
På møderne kan drøftes spørgsmål og emner rejst af såvel brugerrådets 
medlemmer som Naturstyrelsen, ligesom styrelsen orienterer om dets arbejde, 
aktuelle emner og planlagte tiltag. Drøftelserne på selve mødet kan omfatte emner 
vedrørende forvaltning, pleje og brug af Naturstyrelsens arealer og med fokus på 
brugerrelaterede spørgsmål, dog kan personale- og kontraktforhold og 
myndighedsafgørelser ikke behandles af brugerrådet.  
 
I tilknytning til brugerrådsmøder skal der afholdes mindst en årlig ekskursion, 
hvor offentligheden kan inviteres med. 
 
Driftsplaner/forvaltningsplaner er virksomhedsplaner med forskrifter for 
arealernes forvaltning. Når planerne revideres, inddrages brugerrådet i dette 
arbejde. 
 
Brugerrådsmøder kan indgå i andre arrangementer. Typisk vil møderne finde sted 
på den lokale enheds arealer, men møder kan også foregå i andre lokaliteter uden 
for enheden for at se på særlige forhold, der er relevant for de temaer, der drøftes. 
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Forslag til dagsordenspunkter indkaldes senest 1 måned før mødet, senest 14 dage 
før mødet lægges endelig dagsorden på hjemmesiden, og mødereferater lægges så 
hurtigt som muligt efter mødet på nst.dk 
 

Kompetenceforhold 
 

Brugerrådet er rådgivende over for den lokale enhed under Naturstyrelsen. 
 
Brugerrådet orienteres på møderne om forhold af relevans for rådet. Det kan f.eks. 
være henvendelser fra borgere eller organisationer vedrørende arealernes 
forvaltning eller arbejdet i andre særlige råd nedsat af den lokale enhed. 
 
Afgørelse af, hvorvidt et forslag skal fremmes eller ej, er alene Naturstyrelsens, som 
skal sikre, at fremsatte forslag og ønsker afvejes, også i forhold til de interesser, 
som ikke nødvendigvis er repræsenteret i brugerrådet eller på anden måde. 
Desuden kan der være økonomiske, juridiske, politiske eller andre forhold, der 
ikke gør det muligt for Naturstyrelsen at imødekomme forslag fra brugerrådet. 
 

Særlige fora 
 
Den lokale enhed kan nedsætte særlige fora til løsning af specialopgaver. 
 
Alle særlige fora indgår med nærværende retningslinjer under brugerrådets 
rammer. De særlige fora vil typisk bestå af interessenter og/eller folk med 
specialviden i modsætning til det mere bredt sammensatte brugerråd. Brugerrådet 
kan fx pege på behov for nødvendig faglig viden eller principper for det konkrete 
særlige råds virke. De særlige fora bør være midlertidige og kun undtagelsesvist 
have fast karakter. 
 
De særlige fora kan fx nedsættes i f. m. genskabelse af en sø, etablering af en ny skov, 
forvaltning af områder med særlige forvaltningsbehov, forvaltning af fiskeri i et 
sårbart vandområde m.fl. 
 

Anden inddragelse 
 

Naturstyrelsen skal understøtte inddragelsen af befolkningen ud over brugerrådene. 
 
Der skal således årligt afholdes mindst et arrangement, hvor offentligheden inviteres 
til at deltage og med mulighed til at fremkomme med forslag eller kommentarer til 
Naturstyrelsens arealforvaltning. Der skal endvidere mindst en gang årligt og i 
samarbejde med brugerrådet iværksættes initiativer, som særligt har til formål at 
inddrage brugere og interessenter. 
 
Under brugerrådene kan brugerne inviteres til bredt at deltage i konkrete, lokale 
spørgsmål i midlertidige dialoggrupper med mindre formelle rammer. I disse 
skal det være muligt for enhver, der har interesse i et givent emne eller areal, at 
deltage og bidrage. Denne løsning skal sikre brugerinddragelse af en bredere 
gruppe, ligesom det skal gøre det lokale samarbejde med interessenter, aktører 
og den almindelige bruger mere fleksibel.  
 
Sådanne ad hoc-grupper kan fx have fokus på at etablere nye skove, nye søer, 
nye adgangsmuligheder til et naturområde, for pleje af særlige naturområder, 
fortidsminder o.a. 

Udgifter 
 

Der ydes ingen godtgørelse for medlemmers eller ad hoc-deltageres deltagelse i eller 
udgifter til deltagelse i brugerrådsarbejdet. 
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GDPR 

 
Brugerrådene består typisk af repræsentanter fra forskellige organisationer. 
Disse vil som udgangspunkt ikke være omfattet af 
persondatabeskyttelsesreglerne.  
 
Hvor privatpersoner vælges ind i brugerrådene gælder GDPR-reglerne og 
dermed krav om oplysningspligt og hjemmelsgrundlag. Da der ikke som sådan 
er tale om en myndighedsopgave eller en kontrakt, vil behandlingen af 
personoplysninger som udgangspunkt ske på baggrund af et oplyst samtykke, 
som skal afgives allerede i forbindelse med at vedkommende stiller op.  
 
Alle private medlemmer og andre medlemmer, der bruger privatlignende 
mailadresser, skal underskrive en samtykkeerklæring, så Naturstyrelsen kan 
dokumentere, at der er indhentet fornødent samtykke. Borgeren kan 
tilbagekalde sit samtykke med deraf følgende konsekvenser for deltagelsen i 
brugerrådsarbejdet.  Underskrevne samtykker opbevares af den lokal enhed. 
 
Det bør være undtagelsen, at oplyse medlemmernes kontaktdetaljer 
(telefonnummer, e-mail mv.) hjemmesiden. Det er selvsagt relevant, at 
Naturstyrelsen har og behandler disse oplysninger fx som led i at kunne 
indkalde medlemmerne til møderne mv.  

 


