
Friluftspolitik  

Inspiration fra 3 kommuner 

 

Herning kommune 

Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. 

Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og 

livskvalitet. Der skal skabes mere fællesskab, og vi skal blive klogere på 

naturen.  

Den energi og det initiativ, som findes hos borgerne, skal bruges aktivt i 

forvaltningen, der vil lytte med stor opmærksomhed på de ønsker og 

behov, der er. 

De 4 temaer er: 

Bevægelse 

Bevægelse er leg, konkurrence, motion eller transport. Det kan gå hurtigt 

eller langsomt, i grupper eller alene, på land og i vand. Bevægelse er for 

alle: skoler, institutioner, virksomheder og private. Det kan gøres 

spontant eller organiseret. I kort eller lang tid. 

Læring i det fri 

Læring i det fri er for alle: skoler institutioner og private. Læring 

understøttes af både faste og midlertidige læringsmiljøer. Læring kan 

opstå spontant eller organiseret, for større eller mindre grupper eller for 

den enkelte. 

 

 



Fællesskab 

Fællesskab kan bygge på venskaber, fælles interesser, naboskab eller blot 

fællesskabet ved at være ny borger i samme kommune. Fællesskab i 

friluftslivet kan foregå i byrum, grønne områder og naturen. 

Oplevelser 

Oplevelser i det fri kan være nye opdagelser, at genopleve glemte steder, 

at prøve nye aktiviteter eller deltage i arrangementer. Oplevelser 

defineres af den enkelte, men kan stimuleres på mange måder. 

 

Adgang til naturen 

Alle har ret til at færdes i naturen, men vi skal tage hensyn til dyr og 

planter og til andre mennesker. Vi skal også tage hensyn til landmænd, 

skovejere og andre private grundejere. Følg derfor altid de regler, der 

gælder for færdsel i naturen. 

 

Favrskov kommune (ikke så langt fra Århus) 

Friluftsstrategiens overordnede mål er, at: 

1. Styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen, i 

landskabet og kulturmiljøet. 

2. Inspirere borgere og turister til friluftsaktiviteter i Favrskov 

kommune. 

3. Øge bevidstheden om kommunens natur, miljø og kulturhistorie. 

4. Udvikle de rekreative muligheder, som Favrskov kommunes natur 

og byrum indbyder til. 

 



De vigtige indsatsområder.  

1. Stier og forbindelser. 

2. Friluftsområder 

3. information og formidling 

 

Her er nævnt træskstien langs Gudenåen. Farskovruten samt forbindelser 

til forskellige kulturhistoriske seværdigheder som gravhøjene i Essendrup 

skov ved Bidstrup Gods og Dronning Dagmars kilde i Præsteskoven. Der er 

også lagt vægt på cykelstier. Kommunen lægger vægt på at vedligeholde 

og pleje stierne. 

 

Friluftsområde Kan være: Søer, åer, enge, skove samt bynære områder 

som indbyder til friluftsliv- og aktiviteter. Flere af Friluftsområderne er 

udviklet i samarbejde med foreninger og frivillige og det vil man også 

benytte sig af i fremtiden. 

 

Information og formidling. For at øge opmærksomheden på friluftslivet, 

få flere borgere ud i naturen vil Farskov kommune øge fokus på 

kommunikation til borgere og turister. Der skal anvendes forskellige 

medier for at nå ud til så mange borgere som muligt. 

 

 

Nordfyns Kommune 

Kultur-arv, natur og turisme som løftestang. 

12 årigt perspektiv. 



Lære af fejl og korrigere undervejs. 

Politikerne har lavet strategier herunder bosætning, kultur og fritid, 

turisme, sundhed, børn og unge, og udvikling af landdistrikterne.  

Workshops og borgermøder har givet spændende input til fremtidens 

Nordfyns Kommune. 

Gennem samarbejde og partnerskaber på tværs af borgere, 

organisationer, interesser og fagområder. Såvel kommunens 

medarbejdere som politikere, står klar til at gribe ideerne og teste dem af, 

lære af fejlene og realisere visionen. 

For nogle mennesker kan friluftsliv være mountainbiking eller træklatring 

i skoven, kajaksejlads, dykning, bjergbestigning, isklatring, eller ture på 

langrendsski. For andre mennesker er det måske at kigge på fugle, finde 

ting på stranden, en gåtur med hunden, jagt, fiskeri, en tur på hesteryg 

eller en løbetur langs vejen.  

Der afholdes workshops hvor borgere og lodsejere er inviteret, 

5 interesseområder for friluftsliv. 

Område 1: Kuperet terræn med skove og hyggelige bondehuse. 

Område 2: Marker, enge små skove, kyst og badestrande. 

Område 3: Gamle herregårde, tidligere drænet fjordområde er ført 

tilbage til naturen. Der er genskabt 350 ha lavvandet kystlagune. Æbelø 

med fugle og dyreliv og havørredfiskeri. 

Område 4: Åbent og langtrukket landskab, Nordfyns bedste badestrande. 

Campingpladser og sommerhusområder. Der er vadehav med mange 

vadefugle og måske havørne. Fund fra stenalderen og bronzealderen 

langs den gamle fjord. 



Område 5: Marker og små landsbyer, badestrande, sommerhusområder, 

halvøer og øer. Fyns største hede område. 

 

En stor handlingsplan med 6 indsatsområder. 

Det er lige fra at kortlægge og publicere alle friluftstilbud online og 

offline. Forbedre transportinfrastruktur. Etablere netværksgrupper med 

kommunal sekretariats bistand. Opbygge net af shelter- og bålpladser. 

Dette er kun nogle få punkter fra den store handlingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


