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Program

• Friluftsrådets lokale struktur

• Udlodningsmidlerne

• Aktuelle politiske emner

• Adgang

• Vild natur

• Naturråd

• Ændringer i planlov og naturbeskyttelseslov

• Anlæg i skov



Politisk Udviklingsområde:

Friluftsrådets lokale struktur



Friluftsrådets lokale struktur – den brændende platform

Kommunerne:

1. Kommunerne får en vigtigere og vigtigere rolle ifm. planlægningen for friluftslivet

2. Kommunerne arbejder anderledes end tidligere

a. Samarbejde med frivillige

i. Fordele og udfordringer

ii. Digitale arbejdsformer

b. Nye former for borgerinddragelse

i. Tidlig inddragelse

ii. Passer vores måde at arbejde på med nutidens kommunalpolitik?



Friluftsrådets lokale struktur – den brændende platform

Frivillige

1. Hvad motiverer frivillige – hvorfor deltager vi?

a. Gøre en forskel

b. Det skal være sjovt – en del af et fællesskab

c. Aktivere vores foreningsmedlemmer på en ny måde.

Veje til Politisk indflydelse i dag

1. Kommunikation afgørende

2. Politikerne er den vigtigste kanal – ikke embedsmændene



Friluftsrådets lokale struktur 
Konsulentundersøgelse af Frivillige i Friluftsrådet –

• Kredsbestyrelsernes sammensætning - 82 % er over 60 år, 84 % er mænd.

• Det kniber med rekrutteringen - 45 % har været med i over 10 år eller mere, kun 4 % har været med i 
under 2 år.

• Kommunerne spekulerer – er Friluftsrådets frivillige repræsentative for alle aktive brugere af naturen?

• Manglende forventningsafstemning centralt-lokalt – hvad er de lokale repræsentanters opgave(r)?

• Skævt forhold i arbejdsbyrde – kredsbestyrelserne trækker stort læs, kredsrepræsentanter ikke 
aktiveret.

• Kredsrepræsentanterne vil gerne involveres ad hoc.

• MED FLERE….



Friluftsrådets overvejelser

• Friluftsrådets tilstedeværelse lokalt er en forudsætning for, at vi kan realisere vores vision:

• Friluftsliv for alle - i en rig natur på et bæredygtigt grundlag

• Det er nødvendigt at aktivere flere personer, der kan arbejde på lokalt plan.

• Hvordan åbner vi vores organisation, så flere kan engageres i vores fælles sag

• Det er nødvendigt at vi arbejder på en anden måde for at varetage vores interesser

• Hvordan udvikler vi vores lokale friluftsråd, som de kan leve op til nutidens krav



Friluftsrådets lokale struktur
• Vi er endnu i proces!

• Derfor ingen konklusioner nu!

• Definition, der beskriver Friluftsrådets lokale repræsentanters rolle:

”Friluftsrådets lokale Friluftsråd er politiske aktører, der arbejder for de bedste rammer for 
det lokale friluftsliv.”

• Udvalget arbejder med at beskrive de kerneopgaver, der er de vigtigste for de lokale repræsentanter for 
at kunne udfylde rollen som beskrevet i definitionen.

• Arbejder med et forslag til ny strukturmodel, der muliggør bredere deltagelse

• Arbejder med de redskaber vi kan bruge for at udvikle os.

• Der bliver en platform for jer!

• Relevante emner: nedlæggelse af markveje, forhindringer for adgang, nye naturområder, friluftsliv på 
vandet, friluftsliv og sundhed



Politisk aftale om Udlodningsmidlerne

1. Udlodningsmidlerne - Danske Spils overskud.
• Fordeles årligt til en lang række formål, herunder friluftsliv.

2. I januar 2017 blev der indgået et bredt forlig om  en ny fordeling af udlodningsmidlerne 
• Lovforslag er nu fremsat. 
• Ikrafttræden 1. januar 2018

Friluftsrådet har forsøgt at sikre de mest favorable vilkår for driftsmidler til 
friluftsorganisationer og for projektmidler til friluftsliv, men:

• Vi er kun kommet helt i mål med driftsmidlerne.

• Beløbet til projektmidlerne til friluftsliv vil fremadrettet være meget mere afhængig af 
danskerne spillelyst

.



Udlodningsmidlerne til uddeling efter ansøgning
• Friluftsrådets projektmidler er kommet i gruppe 3, der først får, når gruppe 1 og 2 er fyldt op!

• Usikkerhed om hvor meget – og det vil variere fra år til år

• Nødvendigt med ny model og med prioritering

• Fremover strategisk prioritering: 

• støtteområder efter

• Temaer, målgrupper, modtagergrupper, projekttyper

• Fastlægges årligt

• Stille krav om mål, effekt m.v. for de ansøgte projekter

• Konklusion: færre penge til lokale ildsjæle



Temaer vi støtter i 2017

Bevægelse i naturen Bevægelse i naturen Friluftslivets ildsjæle

Friluftsliv lige i nærheden Nye vinkler på naturformidling Udvikling af naturparker og 
nationalparker

Rammer for frivilligt engagement



Medieomtale af adgangsproblemer
• Flere indslag i TV2, TV2News 

• Omtale i EkstraBladet, Jyllandsposten og en række 
lokalaviser – bl.a. af konkrete sager fra vores 
kredse

• Debat mellem organisationer og politikere på 
Altinget Miljø 

• Kampagneaktiviteter ifm. Oplev mere – Brug 
naturen – oplysninger om muligheder

• Debat på Facebook – hvad er ret og rimeligt. 





Resultater 
• Medvind til Friluftsrådet. 

• Politisk opmærksomhed – spørgsmål til ministeren 

• Flere adgangssager er kommet frem i lyset - mange 
henvendelser fra borgere

• Kystdirektoratet har fremskyndet afgørelse om 
strande

• Friluftsrådet bliver kendt som adgangs-vagthund –
og det vil vi gerne…

• Kortlægning af problemomfang

• Ny indsats i 2018



Livlig debat om Vild natur

• ”Lad naturen passe sig selv”

• Forslag fra Liberal alliance

• Støttet af en del naturforskere m.v.

• Dilemmaer:

• Vild natur springer ofte i skov

• Store ”græssere”      - hegning

• Hvad med friluftslivet?

• Vores interesse er altid: Adgang også til den vilde natur  



Naturråd

• Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

• Kommunerne skal udpege områderne, der skal indgå i kortet

• Natura 2000- områder

• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000

• Potentielle naturområder, der kan skabe sammenhæng

• Naturområder, som bidrager til andre formål (f.eks. Rekreation)

• Midlertidige lokale naturråd skal rådgive kommunerne

• Der oprettes 20 naturråd inden 15/1 2018 – afslutte inden 15/7 2018

• Friluftsrådet indstiller medlemmer



Planloven – sætter rammer for friluftsliv

Folketinget har vedtaget en ændret Planlov i juni 2017.

Planloven regulerer arealanvendelsen af det danske landskab og er afgørende for 
mulighederne for at udøve friluftsliv.

De kommende kommuneplaner og diverse andre lokale planer kan have betydning for 
borgernes muligheder for at udøve friluftsliv.

Loven giver nye muligheder for arealanvendelse på kysten, bl.a. camping, 
sommerhusområder m.v. og med byggeri i det åbne land.



Naturbeskyttelsesloven

Ændret Naturbeskyttelseslov .

• Lempeligere muligheder for etablering af mindre anlæg på strandbredden

- Dels uden dispensation, dels nye muligheder for dispensation

• faciliteter for klubber og organisationer på strandbredden.

• Turismevirksomheder, f.eks. campingpladser

• Private boliger

• Nyt forslag: lempelse af skovbyggelinien:

• udvidelse af bygninger med 500 m2 uden tilladelse



Nye forslag

Ændret Naturbeskyttelseslov .

• Lempelse af skovbyggelinien:

• udvidelse af bygninger med 500 m2 uden tilladelse

Udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

• Ligger ofte i kystzone eller på naturskønne arealer

• Skal nu privatiseres



Anlæg i skove

Miljøministeren har udtrykt ønske om at få revideret skovloven bl.a. med henblik på 
forbedrede muligheder for byggeri.

Friluftsrådet afholdt medlemsmøde den 17. januar 2017 for at drøfte en fælles holdning til 
byggeri i skov.

Friluftsrådet har efterfølgende officielt givet udtryk for:

• Vi ønsker skoven bevaret, som vi kender den, dvs. stadig med mulighed for fred og ro 
samt for at kunne se fugle- og dyreliv.

• Større anlæg må etableres i udkanten af skoven.

• Vindmøller hører ikke hjemme i skoven.

Miljøministeriet har nu oplyst, at ændring af skovloven udskydes på ubestemt tid. 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


