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Slagelse Kommune udfører løbende en række opgaver, som har indflydelse
på kommunens naturområder. Projekterne er til gavn for truede eller sårbare
planter og dyr, og forbedrer mulighederne for oplevelser og friluftsliv. Mange
forskellige interesser er involveret, f.eks. i forhold til landbrug, friluftsliv,
fugle, botanik m.m. En tæt dialog med relevante interessenter kan give en
bedre opgaveløsning. En tidlig inddragelse kan begrænse misforståelser, afklare interessekonflikter og kvalificere indholdet i projekter og planer. En løbende dialog imellem interesseorganisationer og kommunens tekniske og
politiske niveau kan sikre en forventningsafstemning for naturindsatsen.
Naturforummet har til formål
• at medvirke til en kvalificering af indsatsen på naturområdet, som er
målrettet såvel flora og fauna som de oplevelsesmæssige muligheder
af naturværdierne
• at sikre en aktiv inddragelse og orientering af relevante interesseorganisationer og myndigheder i kommunens planlægning og forvaltning på naturområdet
• at være en tænketank for ideer til indsats på naturområdet bredt i
kommunen
• at sikre én indgang for organisationerne til en dialog om naturindsatsen i Slagelse Kommune
• at sikre en forventningsafstemning mellem organisationer og Slagelse
Kommune på såvel teknisk som politisk niveau.
Hovedopgaver
Naturforummets hovedopgaver er
• at bidrage konkret til den samlede indsats på naturområdet ved medlemmernes direkte virke
• at sikre en forventningsafstemning mellem organisationer og Slagelse
Kommune på såvel teknisk som politisk niveau. Sidstnævnte ved løbende deltagelse af to medlemmer fra Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget samt ved et årligt møde med deltagelse af øvrige
udvalgsmedlemmer
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•
•

at fungere som høringsorgan i forbindelse med planer og projekter på
naturområdet forud for politisk behandling
at sikre gensidig orientering om relevante planer og projekter på naturområdet.

Medlemmerne er aktive i planlægning og realisering af egne projektideer i
det omfang, dette er muligt og er i overensstemmelse med kommunens
strategier og planer på naturområdet.
Naturforummet råder over et beløb på netto 100.000 kr. til projekter, som
planlægges og gennemføres af medlemmerne.
Udgiften afholdes via driftskonto på naturområdet.
Forummet har ingen myndigheds- eller beslutningsfunktion. Naturforhold
som er knyttet til vandløbsområdet varetages ikke af Naturforummet.
Sager, som er et angående mellem private lodsejere og Slagelse Kommune
som myndighed, varetages ikke af Naturforummet.
Medlemmer
Naturforummet består af repræsentanter fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Jægerforbund, JKF Slagelse
Sportsfiskerforeningerne
Gefion
Dansk Skovforening
Sydvestsjællands Museum
Bevaringsforeningerne
Friluftsrådet
Miljøstyrelsen
Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget
Center for Teknik og Miljø

Organisationerne skal bekræfte deres ønske om deltagelse ved forummets
opstart i ny 4-årig periode.
Nye organisationer kan opnå medlemskab på baggrund af en ansøgning og
konkret vurdering af Slagelse Kommune.
Organisationerne deltager frivilligt og ulønnet, og de vælger selv deres repræsentant. Der deltager én repræsentant for hver organisation.
Interessegrupper, som ikke er permanente medlemmer af Naturforummet,
kan inviteres i konkrete situationer, hvor dette kan bidrage til opgaveløsningen.
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Der deltager to repræsentanter fra Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget.
Der er deltagelse til møderne fra Teknik- og Miljø på chefniveau ligesom relevante naturmedarbejdere deltager. Medarbejdere fra andre centre i Slagelse Kommune deltager efter behov.
Møder
Det tilstræbes at afholde 3-4 møder om året alt efter behov.
Møderne planlægges, indkaldes, afholdes og ledes på skift af medlemmerne i
et samarbejde to ad gangen.
Som udgangspunkt afholdes ét årligt møde sammen med udvalget for Miljø-,
Planlægning- og Bæredygtighed. Dette møde varetages af Center for Teknikog Miljø. Det tilstræbes at afholde mødet i sommerhalvåret med en tilknyttet
ekskursion.
De mødeansvarlige indkalder punkter til dagsorden senest 4 uger inden mødet afholdes. Alle medlemmer kan fremsende punkter til dagsorden. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.
Mødedato aftales fra gang til gang. Møder afholdes på hverdage mellem kl.
17 – 20.
Så vidt muligt indgår der ekskursioner til relevante naturområder i et par af
møderne.
Overordnet sekretærfunktion varetages af Slagelse Kommune, herunder tilvejebringelse og udsendelse af mødereferater og dagsordener.
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