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Retningslinier for brugerråd
Befolkningen inddrages i driften af statsskovene
Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove
indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i
driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.
Antal brugerråd
For hvert statsskovdistrikt nedsættes ét brugerråd. Distrikterne kan vælge at nedsætte flere.
Medlemmer
Brugerrådet bør højest have 14 medlemmer foruden distriktets repræsentation og ad-hoc-deltagere.
De enkelte medlemmer kan samtidig sidde i flere brugerråd. Medlemmer af brugerråd skal have lokal
tilknytning.
Fast repræsentation
Skovrideren er formand og distriktet fungerer som sekretariat for brugerrådet.
Følgende organisationer og myndigheder skal tilbydes repræsentation med hver ét medlem:
Friluftsrådet.
Danmarks Naturfredningsforening.
Danmarks Idræts- Forbund.
Kommuner.
Yderligere repræsentation kan være:
Udvalgte kommuner.
Andre organisations-, forenings- og myndighedsrepræsentanter.
Andre brugere eller interessenter.
Distriktet kan tilbyde udvalgte kommuner at udpege hver ét medlem.
Distriktet kan tilbyde yderligere organisationer, foreninger og myndigheder repræsentation i
brugerrådet. Disse kan hver udpege ét medlem.
Yderligere pladser kan besættes med enkeltpersoner udpeget af distriktet eller indvalgt, f.eks. på
offentlige møder.
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Udskiftning af medlemmer
For hvert brugerråd fastsættes en udpegningsperiode af mindst 2 og højst 4 års varighed. Distriktet
træffer beslutning om udpegningsperiodens længde på baggrund af en indstilling fra brugerrådet.
Organisationer mv. 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. Medlemmer kan have faste suppleanter.
Ad-hoc-deltagere
Der kan efter distriktets eller de øvrige rådsmedlemmers ønske inviteres særligt interesserede eller
kvalificerede enkeltpersoner, organisations- og myndighedsrepræsentanter til møderne i rådet.
Ligeledes kan brugerrådet nedsætte midlertidige arbejdsgrupper med repræsentation af enkeltpersoner
eller for f.eks. interesseorganisationer, som ikke er faste medlemmer af brugerrådet.
Ad-hoc deltagere skal ikke nødvendigvis have lokal tilknytning.
Udgifter
Der ydes ingen godtgørelse for medlemmers eller ad hoc-deltageres udgifter i forbindelse med
deltagelse i brugerrådsarbejdet.
Brugerrådsmøder
Der afholdes mindst to årlige møder i hvert brugerråd. Brugerrådsmøder kan indgå i andre
arrangementer.
Inden mødet indkalder distriktet forslag til dagsordenspunkter fra rådets medlemmer.
Mødereferater fremgår af distriktets hjemmeside.
På møderne drøftes spørgsmål og emner rejst af brugerrådets medlemmer og distriktet orienterer om
dets arbejde, aktuelle emner og planlagte tiltag. Drøftelserne kan omfatte alt vedrørende drift, pleje og
brug af distriktets arealer, dog kan personale- og kontraktforhold og myndighedsafgørelser ikke behandles af brugerrådet.
Driftsplanen er en virksomhedsplan med forskrifter for distriktets drift. Når driftsplanen revideres
inddrages brugerrådet i dette arbejde.
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Kompetenceforhold
Brugerrådet er rådgivende.
Afgørelse af, hvorvidt et forslag skal fremmes eller ej, er distriktets. Distriktet skal sikre, at fremsatte
forslag og ønsker afvejes, også i forhold til interesser, som ikke er repræsenteret. Distriktet er ansvarlig
overfor Skov- og Naturstyrelsens direktion for at forvaltningen lever op til de overordnede rammer for
distriktets drift. Den centrale styrelse skal inddrages, hvor forslag fra brugerrådet, som distriktet ønsker
at fremme, går ud over disse rammer.
Distriktet kan nedsætte andre såvel faste som ad-hoc-brugergrupper til løsning af specialopgaver. Disse
vil typisk bestå af interessenter og/eller folk med specialviden i modsætning til de mere bredt
sammensatte brugerråd.
Brugerrådet orienteres på møderne om forhold af relevans for rådet. Det kan f.eks. være henvendelser
fra borgere eller organisationer vedr. distriktets drift eller arbejdet i andre brugergrupper nedsat af
distriktet.
Anden inddragelse
Statsskovdistrikterne skal understøtte inddragelsen af befolkningen udover brugerrådene.
Distrikterne afholder årligt en række arrangementer med offentlig deltagelse og med lejlighed til at
fremkomme med kritik af og forslag til driften af statsskovene. Distrikterne skal understøtte en
yderligere inddragelse af befolkningen ad denne vej. Distrikterne skal endvidere mindst en gang årligt
og i samarbejde med brugerrådet iværksætte initiativer, som særligt har til formål at inddrage
statsskovenes brugere og interessenter.
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