ARBEJDSGRUNDLAG FOR brugergruppe i Pipstorn Skov
Titel
Baggrund

Hvad er en
brugerstyret skov?

Pipstorn Skov brugergruppen
Faaborg-Midtfyn kommune har indgået en aftale med skovejer Ditlev
Berner om de rekreative rettigheder til Pipstorn Skov for en 10-årig
periode.
Dvs. at kommunen de næste 10 år har betalt for lejen af skoven.
Skovejeren har stadig sin skovdrift.
I opstarten af projektet er der ansat en kommunal projektkoordinator og i
den periode skal de mange fondsmidler omsættes til faciliteter og tiltag
der gør Pipstorn interessant og attraktiv for både lokale, foreninger, skole
og institutioner samt turister.
Tanken er at en brugergruppe skal være den centrale part i styringen af
brugen af skoven. Således man med dialog undgår konflikter både
angående hvordan man bruger skoven og hvornår.
Forhåbningen er også at man gennem dialog finder nye samarbejder og
synergier.
Projektet bygger – som de fleste andre projektet i øjeblikket – på
deltagelse, engagement og frivillighed. Eksempelvis at holde brombærkrat
og andet væk fra motorikbane, hytter, trampesti til kilden og andet.
Umiddelbart overkommelige opgaver som børnene vil tage del i og tage
ansvar for. Andre har større opgaver, så som at etablere og vedligeholde
MTB sporet.
Det er ikke tanken at kommunen skal ud og konkurrere med andre private
skove, som det koster at være i og bruge, hvorfor der vil være en lille
betaling. Vigtigt er det dog at det vægtes at der også indgår frivilligt
arbejde/vedligeholdelse i forbindelse med brugen af skoven. Projektet har
i opstarten godt med midler til indkøb til depot samt opgradering af
opholdssteder. Men på sigt er tanken at leje-indtægter skal bruges til
betaling af leje til skovejer samt nye indkøb. Eksempelvis til depotet eller
til materiale til mindre vedligeholdelse.
Faaborg-Midtfyn kommune har betalt 600.000 kr. for lejen af skoven i 10
år med start i 2015. Hvis denne aftale også er gangbar efter de første 10
år, skal der genereres 60.000 kr. i lejeindtægt om året, samt ca. 20.000
årligt til vedligehold og indkøb til depotet.
Forhåbentlig i form af mange brugere til få penge.
En brugerstyret skov opstår først gennem brug!
En brugerstyret skov er:
 Brugerne snakker og deles om brugen af skoven
 Brugerne har faste regler for hvordan der bookes
 Brugerne har aftaler for hvordan man skriver hvilket grej de skal
bruge, når de er i skoven, således de kan være flere brugere i
skoven samtidig men bruge noget forskelligt i depotet
 Brugerne holder hinanden orienteret om emner der er relevante
 Brugerne kender hinanden og er i dialog og kan tage evt. konflikter
i opløbet
 Brugerne kender hinanden og hinandens kompetencer og tilbyder
evt. samarbejder til fordel for alle parter
 Brugerne samarbejder evt. om events og aktiviteter i skoven
En brugerstyret skov er ikke:



De opgaver som ligger hos den kommunale tovholder og som har
tråde ind i det kommunale regi

En brugerstyret skov er måske:
 At tovholderen for gruppen sidder i gruppen selv. Dette kræver at
gruppen virkelig kan se fordelene i at være i gruppen og at dette
arbejde giver en merværdi. Ikke kun tovholderen, men alle i
gruppen, da det hurtigt bliver surt arbejde at samle en gruppe,
hvor kun halvdelen er engageret.
Opgaver der varetages af kommunal medarbejder:
 Sekretær for brugergruppen
o Ordstyre
o Indkalder og ansvarlig for dagsorden
o Nye medlemmer, hvem kan være medlemmer?
o Referent (sendes ud efter hvert møde)
 Tovholder for depotet
 Tovholder for booking (hvis der er spørgsmål)
 Kontaktperson til skovejer Ditlev Berner
 Lave nye aftaler med faste brugere og udsender regninger
 Ansvarlig for booking af privat udlejning
 Generel kontaktperson

Beskrivelse/definition
af gruppens emne
Hvad er gruppens
formål?

Opgaver der kan varetages af brugergruppen:
 Dialog omkring nye indkøb til depotet
 Tjek beholdning af brænde i kisten. Når der er 5 tilbage, gives der
besked til projektlederen
 Holder trampesti til toilet og Kirsten Skovs Kilden
 Rydning omkring hytter, skilte og pæle
 Rydder op efter andre hvis nødvendigt
 Holder orden i depotet
 Lægger flere o-løbs kort i folder-kassen hvis den er tom. Nye
placeres i depotet
Etc.
Gruppen beskæftiger sig med brugen af Pipstorn Skov. Det gælder den
daglige brug samt diverse arrangementer og events. Samt det der ligger i
forlængelse af denne brug.
 Alle overnævnte i forbindelse med opgaverne i en brugerstyret
skov
 Samarbejde og skabe synergier i og omkring Pipstorn
 Kommunikationsled til kommunen og til skovejeren
 Fælles udspil, kommentarer og perspektivering af projektet
 Inddrage og sikre at de reelle brugere bliver hørt
 Fordele hverdage og weekender mellem de forskellige
interessenter (på sigt, når der er mange brugere)
 Skabe konsensus om nye tiltag, indkøb eller forbedringer
 Dialog om hvad eventuelle indtægter skal bruges til
 Kendskab til hinanden og hvordan hinanden kan bruges i
forskellige sammenhænge
 Udveksle kompetencer og skabe aktiviteter til glæde for hinanden
 Forene kompetencer og skabe aktiviteter/arrangementer for
andre
 Undgå konflikter gennem fortløbende dialog og tage evt. konflikter
i et åbent forum
 Dialog om prisfastsættelse for brugen af Pipstorn.

Hvad er gruppens
primære opgaver?



Hvad kan vi forvente
af gruppen det næste
1½ års tid?



Hvad skal gruppen
levere/afklare?
Hvad vil vi opnå med
gruppen?











Hvad skal der ske
fremadrettet i
gruppen?
Hvad er merværdien
af gruppens arbejde?





Deltagere (angiv i
deltagerlisten, hvem
der er gruppens
leder(e))

Koordinere daglig brug samt eventuelle events og aktiviteter i
forhold til hinanden men også i forhold til skovens drift.
Evt. lave events (samme eller alene) og markedsføre disse
Delagtiggøre hinanden i den nyeste viden inden for udeliv,
naturfremme, sundhed og ophold i naturen etc.
At gruppen finder sin arbejdsform, mødefrekvens, emner for
diskussion etc.
At gruppen får lavet en liste over kompetencer og kontaktinfo
At gruppen får lavet et udkast til arbejdsopgaver

At foreninger og brugere på tværs koordinere brugen af en
”facilitet”
At kommunikation og kendskab til hinanden minimere konflikter
om brugen af den samme facilitet
At kommunikation og kendskab til hinanden kan skabe nye
samarbejder

Der genereres merværdi for gruppens deltagere igennem
kendskabet til hinandens kompetencer og samarbejdet omkring
disse
Der skabes merværdi, når gruppens aktører samler deres
kompetencer og tilbyder aktiviteter eller arrangementer for andre
Merværdien er også at konflikter undgås og der ikke skal bruges
tid på dette

Enkeltpersoner, foreninger, skoler, institutioner, kommunalt ansatte med
aktiviteter i Pipstorn.
Eller nogle der på sigt har mulighed for at få eller lave aktiviteter i skoven.
Aktive:
 Faaborg Orienteringsklub (har faste poster men bruger ikke umiddelbart
skoven selv)
 Faaborg Ski og Motion, MTB afd.
 Faaborg Politihundeforening
 Brahesminde Skole, afd. Horne og Svanninge
 Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
 Øhavsskolen
 Tingagerskolen
 Enghaveskolen
 Sundhed og Omsorg (evt. Lisa Jørgensen)
Mulige brugere i større eller mindre grad:
 Korinth Efterskole
 Faaborgegnens Efterskole
 Nordskovens Friskole
 Sund og Alpegruppen
 FDF Svanninge-Faaborg
 Opvækst og Læring
 Sydvestfyns Hjortelav
 Jægerne - lokalt

 Skt. Georgs Gildet
Kan tilbyde deres viden til brugerne af skoven
 Trente Mølle
 Anne Kyhn, Kulturum
 Øhavsmuseet
 Friluftsrådet (Per Brunsgaard)
 Dansk Naturfredningsforening (Elsebeth Petersen)
 Søren Frich, Holstenhuus Klatrepark

Forventet
mødefrekvens






Opsummering
Øvrigt

Ca. 2 gange om året. Gruppen er ny og vi skal fornemme behovet
og mulige emner på møderne.
Møderne placeres gerne i Pipstorn hvis vejret tillader det. Ellers i
Faaborg. Pt. i kommunens mødelokaler
Efter hvert møde noteres et kort referat om
principielle/fremadrettede emner og evt. beslutninger
Mødelederen noterer referat og udarbejder udkast til dagsorden
til næste møde og indkalder til samme.

Ønskes der en inspirationstur hvor vi besøger andre brugergrupper og
hører om hvordan de arbejder?

