Plan for borgerinddragelsesprocessen
Bilag C:
Bilag til samarbejdskontrakt om etablering af Højbjerg Statsskov.

Borgerindragelsesproces for etablering af Højbjerg
Statsskov

Udkast:
I. Overordnet tidsplan for etablering af Korsør ny Statsskov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Februar - marts 2003 Udformning af samarbejdskontrakt
Marts 2003 politisk godkendelsesproces i Korsør byråd
Underskrift ceremoni mellem borgmester Flemming Erichsen
og Miljøminister Hans Christian Schmidt.
April - juli 2003 borgerindragelsesproces med en række
forskellige aktiviteter.
August 2003 sammenfatning af borgerindragelsesprocessen
med udarbejdelse af den endelige plan for etablering af
Højbjerg skov.
Ca. 1. november 2003 officiel startskud for plantning af
Højbjerg skov ved skoleplantningsdage med borgmesteren og
miljøministeren, sted Højbjerg.
Den efterfølgende weekend folkeplantningsweekend.
November 2003 til november 2005 fortsat plantning af
Højbjerg skov, plantningen af skoven forventes afsluttet med
udgangen af 2005.

II. Tilrettelæggelse af borindragelsesprocessen.
Borgerindragelsesprocesen igangsættes med et stort offentligt møde i et
forsamlingshus hvor invitationen til input gives. Efterfølgende vil der blive
mulighed for besøg af Vemmelev skov med eksekutioner for i en til en at se
erfaringerne og hvordan et område kan påvirkes af en sådan skovrejsning
med mulighed for snak med de lokale borgere i Vemmelev.
Ved siden af det store offentlige møde tænkes at gennemføre særlige
indsatser for følgende grupper.

•

Input fra de organiserede lokale foreninger

•

Input for de herboende institutionsgrupper og skoler

•

Uformelle input fra almindelig borgere/kommende skovgæster.

•

Involvering af kommunens Agenda 21 råd og kordinatorer.

Ad 1. Bred offentlig indragelse.
Til mødet i forsamlingshuset april 2003 præsenteres de overordnede ideer for
hvad man kunne forestille sig med den ny skov, samt præsentation af hele

processen. Det er hensigten på et relativt tidligt tidspunkt at give en
overordnet skitse til struktur af den ny skov således at folk konkret kan
komme med input til deres ønsker.
Der tilbydes en eksekution til Vemmelev og efterfølgende også en eksekution
til Højbjerg området så folk har indtryk af hvilke potentiale og hvad man kan
melde de forskellige arter samt inviteret til konkrete input.

Ad 2. Skoler og institutioner.
De nærboende institutioner kontaktet med henblik på at etablerer en lille
institutionsgruppe/skolegruppe der kan komme med forslag ønsker til
formning af skoven og pædagogiske ideer.
Der opstilles posters på skolen så børn kan komme med konkrete forslag
ligesom lærer indenfor teknik og natur inviteres til at holde temadage,
temauger omkring skovrejsningen især med henblik på og deltage i
skoleplantningsdagene i uge 44.
Ad 3. Uformelle input.
Der udarbejdes posteres med den overordnede struktur for skovens
udformning med mulighed for at folk med nåle og postkort kan give deres
ønsker og forslag til kende. Tavlerne opsættes på offentlige steder som
bibliotek, Kvickly og skoler.
Ad 4. Indragelse af de organiserede grupper.
Der etableres en gruppe fra de lokale frivillige organisationer såsom
friluftrådets repræsentant, ornitologisk forening, spejdergrupperne og
Danmarks Naturfredningsforening samt eventuelt andre. Gruppen opfordres at
gennemfører diverse registreringer f.eks. af nøglebiotopsregistreringer for de
særlige biologiske kvaliteter i området og forslag til sti forløb.
Ad 5. Kummunens Agenda 21 represenudråd.
Hele borgerindragelsesprocessen forslås understøttet af Agenda 21 aktiviteter
i løbet af foråret 2003 gerne med mulighed for at de forskellige koordinatorer
går ind og virker aktivt for og stimulerer til input og påvirkning af planen.
Planen sammenfattes i løbet af august 2003 og udkastet lægges ud på
offentlige steder/de involverede institutioner med henblik på endelig
godkendelse og beslutning af planen i september 2003.

