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Hvad er friluftsliv?

Friluftsliv er noget, vi gør udenfor, frivilligt og i fritiden, og som ikke
foregår i hjemmet, på arbejdspladsen eller på sportspladsen.

Friluftsliv medfører ofte fysisk aktivitet og naturoplevelser, og er
lystbetonet.

Hvad er friluftsliv?
Stille
naturoplevelser
Se på fugle, gå
vandreture

Støjende aktiviteter
Jagt, motorcross,
vandski

Fysiske aktiviteter
Løbe o-løb, køre
mountainbike

Til vands, til lands
og i luften

Windsurfing,
svæveflyvning

Friluftsrådets medlemsorganisationer
4H • Biologforbundet • BL-Danmarks Almene Boliger • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund • Cyklistforbundet • Danhostel Danmarks
Vandrerhjem • Danmarks civile Hundeførerforening • Danmarks Cykle Union • Danmarks Fritidssejler Union • Danmarks Idræts-Forbund • Danmarks
Jægerforbund • Danmarks Kulturarvs Forening • Danmarks Skiforbund • Danmarks socialdemokratiske Ungdom • Danmarks Sportsfiskerforbund •
Dansk Amatør-fiskerforening • Dansk Autocamper Forening • Dansk Automobil Sports Union • Dansk Bjergklub • Dansk Caravan Klub • Dansk
Faldskærms Union • Dansk Firmaidrætsforbund • Dansk Fodgænger Forbund • Dansk Forening for Rosport • Dansk Friluftsliv - forum for natur og
friluftsliv • Dansk Fritidsfiskerforbund • Dansk Golf Union • Dansk Islandsheste-forening • Dansk Kano og Kajak Forbund • Dansk Kennel Klub • Dansk
Land-Rover Klub • Dansk Naturist Union • Dansk Orienterings-Forbund • Dansk Ornitologisk Forening • Dansk Ride Forbund • Dansk Sejlunion •
Dansk Surf & Rafting Forbund • Dansk Svæveflyver Union • Dansk Ungdoms Fællesråd • Dansk Vandrelaug • Dansk Vandski Forbund • Danske
Baptisters Spejderkorps • DGI • Danske Naturister • Danske Tursejlere • De grønne pigespejdere • De Gule Spejdere • Det Danske Spejderkorps • DKCAMP • Dyrenes Beskyttelse • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund • Folkeferie.dk • Forenede Danske Motorejere • Geografforbundet •
Haveselskabet • Havkajakroerne • KFUM-Spejderne i Danmark • Kolonihaveforbundet for Danmark • Kongelig Dansk Aeroklub • LandboUngdom •
Landsforbundet DUI-Leg og Virke • Landsforeningen af Ungdomsskoleledere • Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur • Landsforeningen
Frie Børnehaver og Fritidshjem • Landsforeningen Praktisk Økologi • Modelflyvning Danmark • Miljøbevægelsen NOAH • Natur og Ungdom •
Naturvejlederforeningen i Danmark • Sct. Georgs Gilderne i Danmark • Træskibs Sammenslutningen • Ungdomsringen • WWF Verdensnaturfonden

Friluftsliv i nuværende kommuneplaner
(tal fra 2013/2014)
Kun 18% af kommuneplanerne indeholdt et selvstændigt afsnit om friluftsliv. Ingen kommuner på
Sjælland har selvstændigt afsnit.
Når fokus er et specifikt emne inden for friluftsliv f.eks. planlægning af rekreative stier, så ser det bedre
ud. 70% af kommuneplanerne indeholdt retningslinjer for stier.
Mange kommunale embedsfolk brænder for friluftsliv, men de kan have svært ved at få sat friluftsliv på
dagsordenen. Dermed bliver det ofte enkeltprojekter, som engagerede medarbejder igangsætter og
driver.

Kommuneplanerne skal fornyes i 2017. Med det øgede fokus på friluftsstrategier rundt om i
kommunerne ser vi frem til, at det forhåbentlig er reflekteret her.

Friluftsstrategier - hvad er det, og hvordan arbejder kommunerne
med dem?
 En friluftsstrategi er en samlet prioriteret plan for, hvordan
fremtidens friluftsliv bedst kan planlægges.

 Strategien indeholder overordnede visioner og målsætninger for
friluftslivet. Hvilken udvikling ønskes der, og hvad vil kommunen
gerne være kendt for.

Hvorfor lave en friluftsstrategi?
Planlægning på
tværs af
forvaltninger

Sundhed

Turisme

Klimatilpasning

Tiltrækning og
fastholdelse af
borgere

Balance mellem
benyttelse og
beskyttelse

Hvorfor lave en friluftsstrategi?
 For at skabe en samlende plan, der koordinerer og integrerer eksisterende aktiviteter.
 For at give kommunens friluftsliv en samlet udviklingsretning og planlægge for det
strategisk.
 Fordi det fører til øget fokus på friluftsliv og sætter det på dagsordenen.
 Fordi det giver større mulighed for økonomisk tilskud fra fonde.

Disse kommuner har udviklet Friluftspolitikker, -strategier eller lign.
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Favrskov
Frederikshavn
Herning
Holstebro
Norddjurs
Vejen
Vejle
Aalborg
Aarhus
Syddjurs I høring
Varde Undervejs
Silkeborg Undervejs

Svendborg
Nordfyn
Faaborg-Midtfyn
Assens
Det Sydfynske Øhav
Naturturisme I/S
(samarbejde mellem
Svendborg, FaaborgMidtfyn, Langeland og
Ærø Kommune)

Hørsholm
Ishøj

Friluftsstrategier - eksempler på målsætninger:
 Kommunen vil have øje for nye friluftsformer, der appellerer til fremtidens borgere, turister og
virksomheder.
 Kommunen vil bidrage til at udbygge et nyt friluftstema omkring heste og turridning.
 Indsatsen skal gavne både det uorganiserede og organiserede friluftsliv.
 Søsporten skal have et løft med faciliteter og adgang til kyst og strand.
 Vi vil være Danmarks førende havkajakområde.

De tre bedste råd til arbejdet med en
friluftsstrategi
Indsats på tværs
af forvaltninger

Gå struktureret
og konkret til
værks

Sikre bred
folkelig
forankring

Det handler om at formulere en strategi, gennem en dialogbaseret og
inkluderende proces, der kan guide og koordinere fremtidige handlinger og
beslutninger.

Indledende overvejelser om strategien
• Hvad skal visionen være for jeres friluftsstrategi?
• Hvilke eksisterende muligheder er der på friluftsområdet i
kommunen?
• Hvilke områder i kommunen kan man med fordel tage
udgangspunkt i, lægge strategien ud fra eller kortlægge i forhold til
friluftsfaciliteter?
• Hvilke typer friluftsliv vil I satse på – bredden eller særligt
velegnede aktiviteter i jeres område?

Ideer til emner:

Stille oplevelser,
støjende
friluftsaktiviteter

Desuden kan strategien
rumme visioner og mål for:

•
•
•
•

Frivillighed
Integration
Sundhed
Grønt nærhedsprincip

Foreninger og/eller
uorganiserede

Stier, faciliteter og
støttepunkter

Unge, ældre
(herunder
institutioner)

Adgangsforhold
(også til private
arealer)

Spørg borgerne
Hvilke behov eller ønsker har I?

Kom med dine ideer:

•

Mangler der ridestier i kommunen?

•

Skal den nedlagte jernbane omdannes til en cykelsti?

•

Hvor kan du lufte din hund uden snor?

•

Skal den gamle færge omdannes til et kunstigt rev?

•

Hvor kan man tænde bål i kommunen?

•

Skal der være et havnebad i havnen?

•

Hvor meget skov er der i kommunen?

•

Hvad kan vi bruge den nedlagte skole til?

•

Hvor kan man løbe orienteringsløb?

•

Hvilke aktiviteter bør der være i den gamle grusgrav?

•

Er der behov for at mountainbikespor i kommunen?

•

Kan det gamle fyr omdannes til et naturrum?

•

Kender du et godt sted til et fugletårn?

•

Hvor er den nærmeste løberute?

Hvad kan Friluftsrådet hjælpe med?
Friluftsrådets lokale kredse

Kreds Bornholm

Mange af Friluftsrådets lokale kredse har spillet
en aktiv rolle i tilblivelsen af flere af landets
kommuners Friluftsstrategier.

Kurt Jensen, Dansk Forening for Rosport
Kurt Pedersen, Dansk Ornitologisk Forening
Lars Nygaard, Dansk Land-Rover Klub

•
•
•

Gennem grønne råd
‘Pres’ på de lokalpolitikere som kredsene har
kontakt til
med bidrag, indspark og oplæg til arbejdet
med friluftsstrategi etc. etc.

Find mere materiale og vejledning på:
www.friluftsraadet.dk

Mogens Kofod, Dansk Vandrelaug
Erik Thorsen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Per T. Christensen, Dansk Islandshesteforening
Ingrid Tolstrup, Ungdomsringen
Lis Poulsen, Dansk Ride Forbund
Tonni Kofoed Larsen, Danmarks Jægerforbund

Hvad kan Friluftsrådet hjælpe med?
Publikationer
Friluftsrådet har udarbejdet materiale med
inspiration, vejledning og gode råd til arbejdet med
friluftsstrategier
Kommunale friluftsstrategier – gode råd og ideer til
processen
Inspirationshæfte med gode råd frem mod en
kommunal friluftsstrategi.
Friluftsliv, Inspiration til politik, plan og praksis
Gode råd om indholdet i friluftsplanlægningen.

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

SARA KLINKE WÆVER
skw@friluftsraadet.dk
24 63 19 23

