4. september 2013

Kommissorium
Elmelund Skov Brugerråd
Formål
Skovbrugerrådets formål er:
•

At bidrage aktivt og handlende til at igangsætte aktiviteter i Elmelund Skov.

•

At inddrage frivillige i arbejde/aktiviteter i skoven

•

At medvirke til at øge borgernes kendskab til, at der ligger et ny skov- og
naturområde direkte op til Odense by.

•

At bidrage til naturformidling i området.

•

At bidrage til at sætte nye partnerskabsprojekter i gang.

•

At skabe synergi effekt imellem meget forskellige brugergrupper i området

•

At bidrage med synspunkter til dialog om balancen mellem benyttelse og beskyttelse
af Elmelund Skov og balancen mellem de forskellige rekreative interessers brug af
skoven.

Skovbrugerrådet er et igangsættende og rådgivende råd. Rådet kan således ikke træffe
beslutninger om hhv. Odense kommunes og Naturstyrelsens forvaltning af Elmelund Skov.
Deltagere og nedsættelse af Skovbrugerrådet
Skovbrugerrådet består af følgende medlemmer, som forventes at være aktive med
igangsætning og gennemførelse af partnerskaber i skoven eller på anden måde være
ildsjæle i forhold til skoven:
Én ansvarlig for Skovbrugerrådet fra Odense Kommune eller Naturstyrelsen. Ansvaret for
Skovbrugerrådet går på skift mellem Odense Kommune og Naturstyrelsen med 2 års
mellemrum. Naturstyrelsen har ansvar for den første 2-årige periode.
3-5 repræsentanter fra interesseorganisationer
4 repræsentanter, som kan være enkeltpersoner/kommende skovbrugere

Ovennævnte interesseorganisationer/enkeltpersoner udpeges af Odense Kommune og
Naturstyrelsen i fællesskab på baggrund af en ”motiveret ansøgning” med beskrivelse af,
hvad organisationen/personen vil bidrage med og hvilke resultater, jf. Skovbrugerrådets
formål, deltageren vil arbejde for at gennemføre inden for de næste to år. Der tilstræbes en
bred sammensætning af Skovbrugerrådet.
4 repræsentanter, som enten kan være fra en interesseorganisation, privatperson eller
institution, som udpeges af Odense Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab.
Deltagerne udpeges for en 4 årig periode.
Ad hoc deltagelse af relevante deltagere fra Odense Kommune, VandCenter Syd og
Naturstyrelsen.
Møder
Der afholdes maksimum 4 møder det første år. Første møde holdes i efteråret 2013.
Mellem møderne forventes deltagerne at være aktive med opbygning af partnerskaber,
naturformidling, ansøgning om tilskud til aktiviteter og faciliteter hos fonde og lignende.
I forbindelse med evalueringen af Skovbrugerrådet, tages stilling til den fremtidige
mødefrekvens.
Møderne afholdes på hverdagsaftner og så vidt muligt i Elmelund Skovs lokalområde.
Alle medlemmer af rådet har ansvar for at bidrage med punkter til møderne.
Der udarbejdes et kortfattet referat af drøftelser og handlinger fra møderne.
Evaluering
Senest i efteråret 2014 igangsætter Odense Kommune og Naturstyrelsen en evaluering af
Skovbrugerrådet og dets kommissorium for at undersøge, hvordan Skovbrugerrådet
fungerer i forhold til formålet og for at vurdere, om der er behov for ændring af
kommissoriet.
Nedlæggelse af Skovbrugerrådet
I forbindelse med formandsskifterne hvert andet år, foretager Elmelund Skovs
styregruppen en vurdering af, om Skovbrugerrådet skal opretholdes. Skovbrugerrådet kan,
efter høring af Skovbrugerrådet, nedlægges med ½ års varsel.
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