
 
Skriftlig årsberetning 2018 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 20 

Storkøbenhavn Nord. 

 

I år kan jeg besøge to af ”mine” fire divisioner, nemlig Hareskov og Bernstorff, med min korte 

orientering. Desværre falder Mølles møde samtidigt med Hareskovs, hvor jeg skal møde op 

som formand for 2. Herlev Fonden. Når Ravnsholt mødes er jeg bortrejst. 

Derfor håber jeg I vil stille jer tilfredse med min skriftlige beretning. 

 

Den skriftlige beretning giver et kort overblik over hvad der sker i Friluftsrådet. 

  

I har valgt mig til at repræsentere Det Danske Spejderkorps i Friluftsrådets kreds 

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

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte.  

Jeg er stolt af, at kæmpe for friluftslivets interesser, og hermed selvfølgelig også de interesser, 

der har særlig relevans for spejderarbejdet i de fire divisioner jeg repræsenterer. 

 

Friluftsrådet er med til at kæmpe for vores interesser igennem blandt andet skovbrugerråd og 

kommunernes Grønne Råd. 

I skovene kæmper vi for let og uhindret adgang, og også for mulighed for overnatning på 

primitive teltovernatningspladser og i sheltere, som der stadig bygges rigtig mange af hvert år! 

I kommunerne kæmper vi for bevarelse af grønne områder, for en fornuftig klimapolitik, og 

herunder også klimatilpasning, så de stigende nedbørsmængder bortledes eller opmagasineres 

på måder der kommer friluftslivet til gode!  

Denne kamp foregår som oftest igennem kommunernes Grønne Råd. Efter mange års 

bestræbelser er det lykkedes at få etableret et Grønt Råd i Rudersdal Kommune, og det vil 

mødes første gang i løbet af 2018. Til gengæld er det tilsvarende råd sat på standby i Herlev 

Kommune, men vi håber det kan reetableres i løbet af den kommende byrådsperiode. 

 

I over 60 år (iværksat af TH. Stauning) har en stædig gruppe af mennesker arbejdet for 

etableringen af en Naturpark fra Slangerup til Farum. Nu er det lykkedes at få Frederikssund, 

Allerød, Furesø og Egedal Kommuner til at optage naturparken i deres kommuneplaner og 

dermed er det blevet muligt at certificere ”Mølleå Naturpark” efter Friluftsrådets 

mærkningsordning. Der blev straks etableret et Naturparkråd, hvor jeg deltager som 

Friluftsrådets repræsentant. Kommunevalget medførte at flere af de kommunale 

repræsentanter fratrådte, så der venter en ny spændende fireårig periode, hvor naturparken 

skal finde ”sine egne ben” at stå på. 

 

I det mere overordnede regi, arbejder vi igennem de nyligt nedsatte Naturråd, på at skabe et 

sammenhængende Grønt Danmarkskort. De nye Naturråd har en kort levetid idet de inden 

sommerferien skal aflevere deres input til kommunerne. Det er ikke kun en sammenhængende 

natur der arbejdes på – også de stier der skal knytte naturområderne sammen indgår i 

rådgivningen. 

 

Hvert år afholder BUS- Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd – sammen med 

Friluftsrådet og deltagere i folkeoplysningsudvalgene, en fælles kursusdag. Et af temaerne er 

udpegning af repræsentanter til Friluftsrådet, således at der i det mindste er en repræsentant 

fra BUS i hver af kredsens 8 kommuner. Det har været en succes og vi regner med i fremtiden 

at få etableret et samarbejde imellem BUS og repræsentanterne i Friluftsrådets kredse. 

 

I 2017 blev der vedtaget nye retningslinjer, for uddeling af Friluftslivets udlodningsmidler. De 

overordnede tildelingsregler blev ændret, således at hovedorganisationerne, og herunder 

heldigvis DDS har fået sikret deres organisations tilskud. Til gengæld er der blevet mindre til 

lokale projekter, og de velkendte kriterier med fastlagte ansøgningsdatoer og bestemte temaer 

er forsvundet. Der satses fremover på større projekter, hvor I selvfølgelig kan søge. 

Men I må selv finde frister og kriterier på www.friluftsraadet.dk eller I kan kontakte mig på 

gb@brusch.dk så vil jeg efter bedste evne hjælpe jer!  

 

Selv om det ser lidt sort ud nu, så håber jeg at der kan åbnes en pulje til mindre projekter, 

hvor det typisk er spejdergrupper der søger tilskud til sheltere og bålhytter. 

 

Med spejderhilsen Gunnar Brüsch  

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

