
 
 

Skriftlig årsberetning 2016 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 

Storkøbenhavn Nord - Kreds 20 

 

Måske lykkes det i år at besøge alle ”mine” fire divisioner, med mit korte orientering.  

Men alligevel slipper I ikke for mit skriftlige bidrag til divisionsrådsmøderne. 

 

Den skriftlige beretning kan nemlig give et kort overblik over hvad der sker i Friluftsrådet både 

nationalt og lokalt. 

 

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, nemlig 

Mølleå, Bernstorff, Hareskov og Ravnsholt divisioner. 

 

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! Det var derfor en glæde at årets friluftskommune 

blev Gladsaxe, for den måde de havde valgt at håndtere klimaudfordringen på. 

I Furesø Kommune er der nu nedsat et Grønt Råd, men vi mangler stadig at overbevise 

Ruderdal Kommune om nytten, men vi har ikke givet op! 

 

Fredningen af Stavnsholt Kilen, er nu inde i sin sidste fase, og her gælder vores kamp om at 

kunne fortsætte spejderaktiviteterne på de ejendomme, der er omfattet af fredningen. 

Allerød Lergrav er ved at blive fredet, og ud over det smukke landskab vil fredningen også give 

plads til et stiforløb fra Kattehale Mose (tidligere DDS-ejendom) og til Ravnsholt Skov. 

 

I over 60 år har en stædig gruppe af mennesker arbejdet for etableringen af en Naturpark fra 

Slangerup til Farum. Nu ser det ud til at lykkes, at få Naturparken etableret som et 

samarbejde imellem Frederikssund, Egedal, Allerød og Furesø Kommuner, med Furesø 

Kommune som tovholder.  

Samtidig arbejder vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at etablere en 

vandresti fra Frederikssund til Øresund, og den vil selvfølgelig passere igennem Naturparken, 

der skal mærkes efter Friluftsrådets regler. For at blive mærket skal Naturparken optages i de 

fire kommuners planstrategier og der skal ansættes en naturvejleder. 

 

Der har også i mange år været arbejdet for at etablere en sti rundt om Sjælsø, og netop nu er 

stien ved at blive færdiggjort, på den manglende strækning i søens vestlige ende. 

 

Øresund er et helt unikt biologisk område både for friluftsmennesker på overfladen og for alle 

der fisker. Der har ikke været anvendt trawl siden 1930’erne og dermed er bunden helt 

ubeskadiget til glæde for både artsrigdom og umådelige mængder af spisefisk. Der er dog 

områder hvor der stadig indvindes råstoffer, og selv om det er begrænset, volder det efter 

vores mening stor skade. Friluftsrådet vil derfor arbejde for et stop for erhvervsmæssig 

udnyttelse. 

 

Friluftsrådet uddeler hvert år over 60 millioner kr. af Udlodningsmidler til friluftslivet - her kan 

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

I er velkomne til atkontakte mig på mail gb@brusch.dk, hvis I vil have råd eller vejledning! 

Der er stadig tilskud til sheltere og bålhytter, og husk at projekter der gavner alle og ikke kun 

gruppens egne medlemmer, har bedst chance for at opnå støtte. Et godt eksempel er 

Pæremose Havn i Ballerup, hvor gruppen har etableret et friluftsparadis med adgang for alle. 

Her blev der ydet et tilskud på 200.000 kr. 

 

Med spejderhilsen Gunnar Brüsch  
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