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Formål 
Hovedformålet med brugerrådet er, at Næstved Kommune igennem borgerinddragelse og 

samskabelse får koordineret aktiviteterne i Fruens Plantage med udgangspunkt i den fastsatte 

tålegrænse, som afstemmes i forhold til brugen af området.  

Det er Næstved Kommunes mål at fremme biodiversiteten i Fruens Plantage og samtidig gøre 

det foreneligt med foreningslivets aktiviteter i plantagen. 

 

Forvaltningsmodel 
Samarbejdet sker mellem Næstved Kommune og brugerrådsgruppen. 

  

Medlemmer 
Næstved Kommune  

Formand Næstved Park & Vej chef 

Sekretær fra Center for Trafik & Ejendomme 

Konsulent fra Center for Kultur & Borgerservice 

Driftsleder for Skovdrift Næstved Park & Vej 

Teamleder fra Vand & Natur, Center for Plan & Miljø 

Medarbejder fra Vand & Natur, Center for Plan & Miljø. 

 

Foreningsmedlemmer 

Der nedsættes ikke et max for antallet af foreninger, der må være medlem af brugerrådet. 

Men foreningen skal have en lokal tilknytning og ofte brug af aktivitetsskoven. Fra hver 

forening stilles der ét medlem og én suppleant.  

 

Udskiftning af medlemmer 

Foreningerne kan på eget initiativ udskifte medlemmerne, ligesom medlemmer selv kan træffe 

beslutning om at udtræde.  

 

Næstved Kommune kan pålægge udskiftning af et foreningsmedlem eller en af de almindelige 

brugere, så frem der er flertal for det i. 

 

Almindelige skovgæster 

To skovgæster uden forankring i en forening, kan hvert år i november melde sig til at være 

medlem i brugerrådet. Efterlysningen lægges på hjemmesiden og Facebook. Det er formanden 

som udvælger de to medlemmer i forhold til indkommende ansøgninger. 

Skovgæsterne er medlem af brugerrådet for ét år ad gangen. Der er ingen begrænsning for 

antallet af år man er medlem.  
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Ad-hoc deltagere 

Der kan efter Næstved Kommune eller medlemmernes ønske, inviteres særligt interesserede 

enkeltpersoner, organisations- eller myndighedsrepræsentanter til møderne.  

 

Ad-hoc deltagere skal ikke nødvendigvis have lokal tilknytning. 

 

Udgifter 

Der ydes ingen godtgørelse for medlemmers eller ad-hoc-deltagernes udgifter i forbindelse 

med deltagelse i brugerrådsarbejdet.  

 

Brugerrådsmødet 
Der afholdes to årlige møder, i maj/juni og november/december. 

 

Inden mødeafholdelse indhenter sekretæren forslag til dagsorden fra medlemmerne. 

Mødereferatet vil efterfølgende blive rundsendt til deltagerne og foreningsbestyrelserne, samt 

lagt på Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk  

 

Alle foreningerne skal forud for november/december mødet, indsende det kommende års 

planlagte og ønskelige aktiviteter for skoven til sekretæren. Herefter bliver der udarbejdet en 

oversigt for det kommende år, som Næstved Kommune vurderer mulig, set ud fra naturens 

tålegrænse. 

 

Det er forud de to årlige møder, at brugerrådets medlemmerne kan indsende spørgsmål og 

emner til fælles drøftelse eller orientering.   

Næstved Kommune orienterer om dets arbejde og planlagte tiltag inden for drift, pleje og 

vedligehold af skoven.  

Drøftelserne kan omfatte alt vedrørende drift, pleje og brug af distriktets arealer, dog kan 

personale- og kontraktforhold og myndighedsafgørelser ikke behandles af brugerrådet.  

 

 

Kompetenceforhold 
Brugerrådet er rådgivende. 

Brugerrådet orienteres på møderne om forhold af relevans for rådet.  
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