
 
Skriftlig årsberetning 2015 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 

Storkøbenhavn Nord - Kreds 20 

 

Først til lykke til os alle sammen, med købet af Middelgrundsfortet – en ny spændende 

mulighed for oplevelser både på havet på øen! 

 

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. 

 

I de fleste af de kommuner kredsen dækker, er der for længst etableret Grønne Råd der 

arbejder for at koordineres synspunkterne imellem de grønne organisationer og kommunernes 

embedsmænd og politikere. Men et sådant råd har aldrig været etableret i Rudersdal 

Kommune. Det har været drøftet mange gange, uden resultat desværre. Nu har vi skrevet 

direkte til borgmester Jens Ive og bedt om et møde. Nu håber vi det bedste. I Furesø 

Kommune har der været noget der ligner et Grønt Råd, men netop nu er der ved at blive 

etableret det vi forstår ved et Grønt Råd. Og hvorfor et det så at vi synes at det er en god ide 

med Grønne Råd? Det er fordi Friluftsrådet igennem sin samlede strategi vil medvirke til at der 

udvikles selvstændige friluftsstrategier både i kommunerne og på nationalt plan.  

Regeringen har faktisk barslet med en Friluftsstrategi, men det er selvfølgelig op til de enkelte 

kommuner selv at følge trop. Til støtte for dette har Friluftsrådet udarbejdet et hæfte med 

gode råd og idéer til processen med at tilvejebringe kommunale friluftsstrategier. I kan 

rekvirere eksemplarer hos mig, eller få dem udleveret på de møder hvor jeg selv deltager. 

 

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

Fredningsforslaget for Søllerød Naturpark er sendt til Fredningsnævnet i april 2014, og nævnet 

har derfra to år til at afgøre om fredningen skal gennemføres. Men selv om det kun er et 

forslag, har det retsgyldig virkning. Det var derfor en glæde for mig at kunne bistå Bernstorff 

Division i en sag der havde betydning for Hytte og Lejrplads på Hellerud. Får I brug for 

assistance i konkrete sager stiller jeg op med glæde. Efterhånden kender jeg mange af 

sagsbehandlerne i kommunerne, og det kan have betydning, hvis der skal files et par hjørner 

af eller forklares spejderrelevante synspunkter. 

 

På Flyvestation Værløse er tingene ved at falde på plads, idet Naturstyrelsen har overtaget 

hele den grønne kile der løber igennem flyvestationen. Der var frygt for forurening, men efter 

en undersøgelse er store dele af arealet blevet åbnet for adgang, og ikke mindst er hegnet 

mod Søndersø fjernet! 

 

En ny sag vi har taget op er etableringen af en vandre- og oplevelsessti fra Roskilde Fjord til 

Øresund. En del af ruten er etableret idet allerede Stauning arbejdede for en sti fra Bastrup Sø 

til Øresund, og den del af ruten blev etableret for små ti år siden. Nu gælder det strækningen 

fra Frederikssund til Burre sø og Bastrup sø.  

 

Friluftsrådet har også været aktivt omkring kommunalvalget, og i februar 2014 skrev vi 

velkomstbreve til alle borgmestre og ønskede til lykke, med håbet om et fremtidigt godt 

samarbejde. 

 

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

har skiftet navn til Udlodningsmidler til friluftslivet - 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

