
 
Skriftlig årsberetning 2014 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 

Storkøbenhavn Nord - Kreds 20 

 

Min skriftlige beretning udfører jeg hvert år, således at I alle kan få en fornemmelse af hvad 

der foregår i Friluftsrådet både lokalt, regionalt og på landsplan, og den er et supplement til 

min mundtlige beretning, på de divisionsrådsmøder hvor jeg har mulighed for at deltage. 

 

I har på et tidspunkt udpeget mig som jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 

Storkøbenhavn Nord, der omfatter følgende 8 kommuner: Egedal, Ballerup, Furesø, Herlev, 

Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Jeg har været kredsformand i mange år. 

Det giver mig et godt indblik i hvad der rører sig friluftspolitisk, således at jeg samtidig med at 

varetage friluftslivets interesser generelt, også har mulighed for at arbejde for 

spejderinteresserne i de fire divisioner jeg repræsenterer, nemlig Mølleå, Bernstorff, Hareskov 

og Ravnsholt divisioner. 

 

Ved du mon hvor mange mennesker der hvert år besøger de danske skove?  

Svaret er 70 millioner voksne mennesker, så sig ikke at danskerne ikke ønsker friluftsliv!  

Denne oplysning og mange, mange flere kan du finde i Friluftsrådets nye publikation: Fakta 

om friluftslivet i Danmark. Friluftslivet sker ikke kun i skovene, for tager vi strande, marker, 

søer, enge, vandløb o.s.v. med så er totaltallet ca. 260 millioner besøg! I vores nærområde et 

Dyrehaven det store trækplaster, idet det skønnes at årsbesøgstallet er 8 millioner. 

At 91 % af alle danskere kommer ud i naturen hvert år, er en selvfølge for spejdere, men et 

glædeligt faktum, når Friluftsrådet kæmper for fri og lige adgang til naturen for alle. 

I 2013 var Friluftsrådet med til Folkemødet på Bornholm, og her gik debatten om de fremtidige 

forhold for spejdere og alle andre. Nærmer brugerbetalingen sig mon? 

 

Det var lidt overordnet friluftspolitik, men her er det der sker lige rundt om os: 

I løbet af året har vi arbejdet videre med fredningsforslaget til Søllerød Naturpark. Efter en del 

debat blev fredningsforslaget rettet til, så det ikke kan genere spejderes brug af 

overnatningshytterne inden for afgrænsningen. Teksten er ændret så man ikke umiddelbart 

tror man har ret til at færdes på vores lejrgrunde. Fredningsforslaget er sendt til 

Fredningsnævnet i april måned, og nævnet har nu to år til at afgøre om fredningen skal 

gennemføres. Fredningen støttes af Friluftsrådet, men ikke af Danmarks 

Naturfredningsforening, idet de er utilfredse med den måde golfbanen bliver drevet på. 

 

Efter ni års arbejde, og heraf de tre sidste intensive, lykkedes det at få åbnet Flyvestation 

Værløse for adgang for gående og cyklende. Hele området blev ved en ceremoni i efteråret 

overdraget fra Forsvaret til Miljøministeriet for langt størstedelen, nemlig den grønne kile med 

landingsbane og en masse bygninger og flysheltere. Hele Sydlejren blev overdraget til Statens 

ejendomsselskab Freja med henblik på salg til Filmstation, og til et begrænset område med 

boligbyggeri. De to store hangarer med ankomstbygningen er blevet overdraget til 

Kulturministeriet med henblik på opbevaring og måske forsvarsmuseum, men det er helt 

uafklaret. Overdragelsen betød at alle hindringer for at køre på cykel ind på pladsen er fjernet, 

så tag en tur på cyklen. I april åbnes området officielt ved et stort arrangement. Furesø 

Kommune ansøgte om værtskabet for Spejdernes Lejr 2017, men det blev desværre til et nej. 

 

En sag der også har kostet arbejdstimer, er en plejeplan for den fredede Radiomark, der ligger 

i Gladsaxe Kommune. Her ønskede kommunen at rejse folde over næsten hele området, men 

efter et par gode forhandlingsrunder fik vi sluttet sagen således, at hele den nordlige del op 

mod Rostadion, ikke indhegnes, og der er derfor masser af plads til spejderlejre og lignende i 

området, og der var faktisk en lejr i sommerferien. Det var en stor glæde at se, at vores aktive 

arbejde førte til en fin løsning. 

 

Friluftsrådet har også været aktivt omkring kommunalvalget, og vi håber at vi ved en 

kampagne over for alle de nye eller genvalgte borgmestre kan sørge for, at der i alle 

kommuner bliver nedsat Grønne Råd, som i hver enkelt kommune kan tage vare på de grønne 

interesser. 

Friluftsrådet uddeler hvert år over 50 millioner kr. af Friluftslivets tips- og lottomidler – her kan 

I søge om tilskud til jeres friluftsprojekter. Se meget mere på www.friluftsraadet.dk/tilskud  

I kan kontakte mig på mail gb@brusch.dk eller på mobiltelefon 40163379, hvis I vil have råd 

eller vejledning! 

Med spejderhilsen Gunnar Brüsch  

http://www.friluftsraadet.dk/tilskud
mailto:gb@brusch.dk

