Årsberetning 2021 fra jeres DDS’er i det lokale Friluftsråd i Storkøbenhavn Nord.
Denne beretning ligner ikke tidligere års beretninger, af samme grund som alle Børne- og
Ungdomsorganisationer har mærket så stærkt. Derfor har aktivitetsniveauet været
indskrænket en del. Til gengæld har krisen betydet at utroligt mange flere mennesker har
været ud og bruge naturen i det forløbne år. F.eks. har man kunnet måle en stigning i antal
Mountainbikere på de anlagte spor i Hareskoven, på ikke mindre end 46%. Udeundervisning
og meget andet har heldigvis også betydet mere udendørstid for mange børn, men vores
organiserede aktiviteter har mange steder lidt under de skrappe regler.
Desværre ser det ud til at fortsætte en tid endnu, så jeg imødeser at jeg heller ikke i år, kan
møde op til fysiske divisionsrådsmøder. MEN HUSK –jeg vil meget gerne deltage i virtuelle
møder, som jeg som så mange andre er blevet ret ferme til.
Jeg blev valgt som formand for det lokale Friluftsråd, ved det stiftende møde i 2019, og er
derfor på valg igen i 2021. Da alderen ikke begynder at trykke (yngre end Biden!) har jeg
besluttet at genopstille og håber derfor at blive genvalgt for endnu en periode. Hvis alt går
som håbet, vil vi gennemføre et årsmøde 22. juni 2021. (Tidligere varslet til 19. maj)
Som formand har jeg det overordnede ansvar for Friluftsrådets arbejde i de 8 kommuner det
lokale Friluftsråd omfatter: Egedal, Ballerup, Furesø, Herlev, Rudersdal, Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Gentofte. I bestyrelsen skal der sidde en kommuneansvarlig for hver af de otte
kommuner, samt en formand og hos os har vi valgt at indvælge en handicaprepræsentant
yderligere. Så vi er 10 personer – og heraf må en organisation højest besætte 1/3 af
pladserne. Ud over jeg selv har vi som kommuneansvarlig for Egedal Kommune indvalgt Leif
Tomasson der er aktiv i Ege Division – men den hører i vores egen opdeling af divisioner til
inden for Friluftsrådet Nordsjælland – medens Egedal Kommune er en del af Friluftsrådet
Storkøbenhavn Nord og derfor er han aktiv hos os!
Den nye struktur har allerede betydet en meget nærmere tilknytning til de mange lokale
foreninger, der i kraft af deres hovedorganisationers medlemskab af Friluftsrådet, selv er
medlemmer og stemmeberettigede i de lokale Friluftsråd. Tidligere udsendte vi vores
nyhedsbrev til 40 personer, nu udsender vi til over 120 personer.
Har du selv lyst til at modtage vores lokale nyhedsbrev, indkaldelser og referater, så kan du
skrive til mig på gb@brusch.dk og du vil komme med på listen!
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 hvor der er opstået den nye mulighed for fri teltning i
Naturstyrelsens skove, og selvfølgelig for bygning af flere sheltere!
Vi arbejder ihærdigt på at bibeholde disse muligheder i de nye urørte skove og anden
biodiversitetsskove, hvor drift og pasning mere eller minder ophører, og dermed vil mange
stier og småveje forsvinde med tiden, mod til gengæld en mere vild skovoplevelse.
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 gavn, således at oversvømmelsesbassiner kan anvendes
til aktiviteter, når de ikke er fyldt op. Denne kamp foregår som oftest igennem kommunernes
Grønne Råd.
I løbet af året har Friluftsrådet vedtaget en opdateret Naturpolitik – det er lang sag at sætte
sig ind i. Derfor har jeg i år valgt at lade min beretning være på to sider, så I kan læse en
”pixiudgave” på bagsiden af denne beretning.
I mange år har Friluftsrådet været sekretariat for uddelingen af ”Udlodningsmidler til
friluftslivet” og det er stadig sådan. Jeg følger omhyggeligt med i alt hvad der sker inden for
udlodningsmidlerne og informerer regelmæssigt igennem nyhedsbreve mm. I kan selv følge
med i regler og tidspunkter for ansøgninger på www.friluftsraadet.dk
I kan altid kontakte mig på mail gb@brusch.dk eller på mobiltelefon 40163379
Med spejderhilsen Gunnar Brüsch

Friluftsrådets Naturpolitik

Da den nuværende strategi udløber i 2020, har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at arbejde for en
fortsættelse med tilretninger. Den nye Naturpolitik har været længe undervejs og skal tjene som vejledning
og politisk ståsted fremover. Som supplement til Naturpolitikken vil der blive udarbejdet positionspapirer,
der vil tage enkeltemner op.
Visionen er: Friluftsliv for alle – i en rig natur på et bæredygtigt grundlag.
Naturpolitikken bygger på fem principper, som er styrende for Friluftsrådets synspunkter og holdninger til
naturpolitiske emner.
A. Naturen skal være åben og tilgængelig for alle – og eventuelle begrænsninger skal være specifikke og
målrettede i forhold til konkrete problemstillinger og ikke rettet mod friluftslivet bredt.
B. Der skal være plads til en rig og sammenhængende natur – mere natur giver mere plads til friluftslivet og
naturoplevelser for flere mennesker.
C. Naturen skal være for hele Danmarks befolkning – alle skal have mulighed for friluftsliv i hverdagen
uanset om man bor i byen eller på landet.
D. Alle skal have viden og forståelse for naturen – det giver rigere friluftsopleveler, lyst til at passe på
naturen og til at bruge den på et bæredygtigt grundlag.
E. Naturen skal være rig og mangfoldig – rig på arter, landskabs- og naturtyper, som giver et varieret
friluftsliv.
Friluftsrådets overordnede mål er, at 35 til 40 procent af det danske landareal skal være rig natur, og at
skovlandskabet skal udgøre 20 til 25 procent af landarealet.
Produktionslandskab regnes ikke med som rig natur.
Havet skal bevares som blå vildmark og være åbent for alle. Kystnære faste anlæg som for eksempel
havbrug skal undgås.
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