Bilag til punkt 6, Friluftsrådets generalforsamling 28. april 2021

Planer for det kommende år
Det kommende års arbejde
•

Forankre strategien i organisationen
• Udfolde strategi i lokale friluftsråd
• Involvere og samarbejde med medlemsorganisationer

•

Aktuelle dagsordner
• Friluftsliv i planlægningen: planlov, havplan, rekreative stier og ruter
• Vildere natur: Naturnationalparker, urørt skov
• Kommunalvalg: friluftsliv styrker folkesundhed, børn og unge, bosætning mm.
• Evaluering af udlodningsloven

•

Intern udvikling
• Evaluere lokal struktur og fortsat understøtte de lokale friluftsråd
• Udvikle den politiske interessevaretagelse (form og indhold)

Alle skal have adgang til naturen
•
•
•
•

Engagere befolkning og foreninger i at fjerne barrierer og skabe bedre adgang gennem nyt projekt: Adgangslinjen
Påvirke loveftersyn på naturområdet, så det omfatter adgangslovgivning og adgangspolitisk udvalg
Arbejde for at sikre muligheder for friluftsliv i vildere natur
Indgå samarbejde om nationalt sti- og rutenetværk

Naturen skal være rig og fuld af oplevelser
•

Engagere befolkning og foreninger i rigere og mere mangfoldig natur
• Nye projekter, der skaber aktiviteter og formidler mangfoldighed
• Lokal inddragelse i naturnationalpark processer

•

Påvirke kommunal planlægning for mere bynær natur med gode rekreative muligheder
• Politisk interessevaretagelse ift. planlægning, skovrejsning mm.
• Fokuspunkt ift. kommunalvalg
• Udbrede og udvikle Danske Naturparker

Flere skal have inspiration til friluftsliv
•
•

Udvikle politisk interessevaretagelse ift. friluftsliv for børn og unge
Udfolde friluftsliv og folkesundhed i nyt projekt og i forhold til kommunalvalg
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•
•
•

Sætte fokus på børns naturdannelse
Fortsætte Vores Natur og følge op med nye kampagner, herunder synliggøre medlemsorganisationerne
Argumentere for friluftsliv som løftestang på kommunalt plan

Foreninger og fællesskaber skal have gode vilkår
•
•

Engagere friluftsforeninger i lokale friluftsråd og lokal interessevaretagelse
Sikre fortsat uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv
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