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FRILUFTSLIV
FOR ALLE
Friluftsrådets strategi
2021–2024

Friluftsrådets mål er at skabe bedre muligheder for friluftsliv
for alle. Visionen er friluftsliv for alle - i en rig natur og på et
bæredygtigt grundlag.

Møns Klint

	Møns Klint er Danmarks højeste Klint. Det højeste
sted er Dronningestolen på 128 m.o.h.

	Møns Klint er et populært mål for udflugter i naturen.
Og det er også naturområde i verdensklasse uanset
om du kommer fra vandsiden eller fra landsiden.
Udover kajaksejlads er der ved Møns Klint også
mountabikespor, vandreruten Camønoen, vilde
orkideer og mulighed for at opleve vandrefalken og
mange andre fascinerende rovfulge.
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Forord
Friluftsrådets strategi 2021–2024

Strategien
er vejen
mod målet
Friluftsrådets strategi 2021-2024, som du her sidder med,
er resultatet af en udviklingsproces i bestyrelsen og af
møder og dialog med vores medlemmer. Det har været
spændende at afdække friluftslivets udfordringer, udvikling
og potentialer i fællesskab, og vi er glade for de mange, der
har bidraget med deres synspunkter. Det er fortsat Friluftsrådets ambition at være det samlede friluftslivs stemme og at tale friluftslivets sag med en høj og klar røst.
Strategien er vejen mod de mål, vi har sat.
På vejen skal vi tænke nyt, tænke på tværs og tænke højt,
så vi sammen kan udvikle friluftslivet og skabe de bedste
rammer for friluftsliv for alle.
Strategien trækker en linje fra Friluftsrådets formål og
vedtægter, der bindes sammen med de aktuelle udfordringer og potentialer for friluftslivet. Den omfatter både det
organiserede friluftsliv i foreninger og alle dem, der dyrker
friluftsliv på egen hånd. Nogle mål skal foldes ud lokalt, andre kræver nationale løsninger. Men det meste skal foregå
i et vedvarende og dynamisk samspil mellem Friluftsrådet,
de lokale friluftsråd og medlemsorganisationerne.
På den måde er strategien et stærkt fundament for at
varetage det samlede friluftslivs interesser. Og det er en
forudsætning for at nå i mål, at medlemmerne, de lokale
friluftsråd og samarbejdspartnere går med et stykke ad
vejen.

HVEM ER FRILUFTSRÅDET ?
Vi er paraply for friluftslivet i Danmark og
varetager på vegne af vores 85 medlemsorganisationer det samlede danske friluftslivs
interesser.
Vi inspirerer danskerne til mere friluftsliv
og forbedrer muligheder og vilkår for gode
frilufts- og naturoplevelser - i en rig natur,
der er værd at opleve.
Det gør vi via blandt andet gennem politisk
arbejde lokalt og nationalt, projekter, kampagner og ved hjælp af Udlodningsmidlerne,
som vi hvert år uddeler til foreninger og projekter, der gør friluftslivet i Danmark endnu
bedre og for endnu flere.
www.friluftsraadet.dk

Vi fokuserer indsatserne på fire strategiske temaer, som du
kan læse mere om på de næste sider. Og vi håber, at I vil
være med til at føre dem ud i virkeligheden!

—

Alle skal have adgang til naturen

—

Naturen skal være rig og fuld af oplevelser

—

Flere skal have inspiration til friluftsliv

—

Foreninger og fællesskaber skal have gode vilkår.
Friluftsrådets bestyrelse 2021
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FRILUFT
FOR ALL
Aldrig har det været vigtigere at skabe
gode rammer for friluftsliv for alle.

Aktiviteter i naturen er populære som aldrig
før. Vi finder ro og slapper af. Vi får frisk luft og
en mental pause fra hektiske hverdage. Vi får
sved på panden og smil på læben, når vi er aktive i naturen. Vi mødes med hinanden derude
og er fælles om glæden over den danske natur
og mulighederne for friluftsoplevelser.
Samfundets gevinster af friluftsliv er åbenlyse.
Friluftslivet bidrager til børn og unges læring
og alsidige udvikling. Det er med til at udbrede
en grøn livsstil og øger vores forståelse for og
opbakning til naturen. Det har afgørende betydning for folkesundheden, for vores trivsel og
for vores individuelle livskvalitet – friluftsliv er
liv, og vi bliver gladere mennesker af friluftsliv.
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Derfor er det vigtigere end nogensinde før
at skabe gode rammer for det friluftsliv, som
betyder så meget for så mange af os.
Det er nemlig langt fra alle, der får glæde og
gavn af friluftslivet. Nogen skal have et kærligt
puf, andre skal tages i hånden for at komme
med ud. Samtidig er der et voksende behov
for natur, for grønne eller blå åndehuller i
hverdagen og tæt på, hvor vi bor. Naturen har
brug for mere plads til at udvikle sig på, og
desværre er det langt fra en selvfølge, at der er
adgang til den natur, vi har.
Det er i den virkelighed, at Friluftsrådets strategi
for de kommende år skal foldes ud.

Friluftsliv for alle
Friluftsrådets strategi 2021–2024

TSLIV
LE
	Pilotnaturpark Flyndersø
– Sønder Lem Vig.

	Naturpark på grænsen mellem Skive,
Viborg og Holstebro med blandt andet
slette- og hedelandskaber, strandeng,
rørskov og lavvandede vige.

	Det er populært at cykle i naturen

og siden 2000 er der kommet 700
kilometer MTB-spor i Danmark i
Naturstyrelsens områder. De er med til
at give flere mennesker nye oplevelser
i naturen og samtidig styre færdslen
uden om sårbar natur.
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Lærkedal ved Glamsbjerg på Fyn

	Overnatning i naturen slår hvert
år rekorder. I sommeren 2020
overnattede næsten hver femte
dansker ude i naturen.

	De seneste år er der kommet 270

friteltningsområder i offentlige skove.
Her må man slå sit telt op, eller sove i
bivuak eller hængekøje for en nat uden
for lejrpladserne. Det er med til at give
bedre muligheder for friluftsliv.
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Vision, mission og værdier
Friluftsrådets strategi 2021–2024

Vision og mission
Friluftsliv for alle
– i en rig natur og
på et bæredygtigt
grundlag
Friluftsrådet skaber rammer og
muligheder for friluftsliv i Danmark
Det gør vi ved at…
—

skabe værdi for friluftslivets organisationer
gennem samarbejder og partnerskaber

—

varetage friluftslivets politiske interesser
lokalt og nationalt

—

inspirere til friluftsliv for alle gennem
formidling af friluftsliv og natur

—

samle friluftslivet og favne medlemmernes
forskellige interesser

Friluftsrådets
værdier
Friluftsrådets værdier markerer det fælles ståsted, der skaber
sammenhæng, retning og identitet. Med afsæt i Friluftsrådets
position som paraplyorganisation er værdierne et fælles udgangspunkt for hele organisationen. De sætter standarden for
relationer indadtil og udadtil og medvirker til at skabe enighed
om, hvilken vej Friluftsrådet går for at opfylde målene.

Friluftsrådets tre grundlæggende værdier fungerer
som pejlemærker i beslutninger, prioriteringer og i
det daglige arbejde på både kort og lang sigt.
—

Friluftsrådet arbejder demokratisk gennem dialog og
samarbejde og tager ansvar for samfundsmæssige
løsninger.

—

Friluftsrådet arbejder kompetent og troværdigt for
at nå langsigtede og holdbare løsninger i respekt for
fællesskabet.

—

Friluftsrådet arbejder for frivilligt engagement for at styrke
bredden i friluftslivet og fremme befolkningens forståelse
for natur og miljø.
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Bedre muligheder
for friluftsliv –
for alle
Friluftsrådets mål er at skabe bedre muligheder for friluftsliv for alle. Det kræver mere
og en rigere natur som grundlag for de gode friluftsoplevelser. Det kræver, at der er
faciliteter og gode adgangsforhold og en let tilgængelig natur tæt på, hvor vi bor. Det
kræver, at flere bliver inspireret til friluftsliv eller taget i hånden og inviteret ud, og det
kræver, at børn og unge møder friluftslivet i alle de sammenhænge, de indgår i.
Alt dette kan bedst lade sig gøre, hvis der er gode vilkår for friluftslivets foreninger
og de fællesskaber, der er en vigtig brik i at udvikle friluftslivet og sikre, at naturen
bruges på en bæredygtig måde.

Derfor målretter Friluftsrådet de kommende år arbejdet med at
opnå mål under de fire strategiske temaer:
—

Alle skal have adgang til naturen

—

Naturen skal være rig og fuld af oplevelser

—

Flere skal have inspiration til friluftsliv

—

Foreninger og fællesskaber skal have gode vilkår.
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Handlinger og mål

Boserup Skov ved Roskilde

	Vandring og gåture er den mest
udbredte friluftsaktivitet i Danmark.

	Stier og ruter er med til at lokke

danskerne ud i naturen. Derfor
arbejder Friluftsrådet for et
sammenhængende nationalt sti- og
rutenetværk, som det er nemt at finde
information om.

Alle skal
have adgang
til naturen
Adgang til naturen er en grundlæggende
forudsætning for at kunne dyrke friluftsliv.
Naturen skal være let tilgængelig for alle,
fordi gode muligheder for friluftsliv styrker
trivsel og livskvalitet og forståelsen og
ansvaret for naturen.

10

Adgang til naturen er en
folkesag
Vi vil:
—

Styrke befolkningens kendskab
til regler og fremme en adfærd i
naturen, der mindsker konflikter og
tager hensyn til naturen.

—

Engagere befolkningen og
foreninger i arbejdet med at fjerne
barrierer for adgang til naturen til
vands, til lands og i luften.

—

Formidle viden om
adgangsproblemer og -løsninger
og sætte fokus på befolkningens,
foreningers og samfundets behov
for adgang til naturen.

Strategisk tema: Adgang til natur
Friluftsrådets strategi 2021–2024

Love og regler ændres, så de er
nemme at forstå og forbedrer
befolkningens adgang til
naturen

Den rekreative infrastruktur er
af høj kvalitet og er veludbygget
for alle brugergrupper i hele
landet

Vi vil:

Vi vil:

—

Forbedre muligheder for adgang,
færdsel og ophold i privat- og
fondsejet natur.

—

Understøtte at love overholdes, så
ulovlige skilte, barrierer og andre
forhindringer fjernes.

—

—

Sikre friluftslivet gode
adgangsmuligheder i f.eks.
naturnationalparker, urørt skov og
andre nye naturområder.

—

Indgå samarbejder om at etablere
et sammenhængende nationalt
sti- og rutenetværk af høj kvalitet
og med en samlet formidling.

—

Udvikle nye friluftsfaciliteter, der
tiltrækker forskellige målgrupper
og inviterer nye brugere, herunder
børn og unge, ud i naturen.

—

Skabe fysiske og digitale mødesteder, der er udgangspunkt for
frilufts- og naturoplevelser.

Sikre friluftslivet gode adgangs
muligheder på havet og ved
kysterne.
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Naturpark Nissum Fjord
www.danskenaturparker.dk

	Danske Naturparker rummer nogle af
Danmarks smukkeste og mest unikke
naturområder. Mærkningsordningen
giver kommuner en ramme, der
sætter fokus på den lokale natur,
forvaltningen af den og formidlingen
af det, besøgende kan opleve
der. Der findes indtil videre 14
naturparker og pilotnaturparker
i Danmark, men Friluftsrådet
arbejder for at udbrede konceptet
som alternativ til Nationalparker og
Naturnationalparker.
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Strategisk tema: rig natur
Friluftsrådets strategi 2021–2024

Naturen skal
være rig og fuld
af oplevelser
Naturen skal være rig og mangfoldig. Vores natur er
den fælles ramme om alle former for friluftsliv, og jo
rigere den er, jo bedre muligheder er der for oplevelser
og aktiviteter, samtidig med, at vi får større forståelse
for, hvor vigtigt det er at passe på den.

Naturen får mere plads, og dens
mangfoldighed øges
Vi vil:

Naturen er fordelt, så alle har
natur inden for rækkevidde i
hverdagen
Vi vil:

—

—

—

bidrage til en rigere og mere
mangfoldig natur og til at
genskabe tabte naturværdier til
lands og til vands.
Engagere befolkning og foreninger
i at arbejde for en rigere og mere
mangfoldig natur, som alle kan få
glæde af.
Udbrede og udvikle Danske
Naturparker og nationalparker
som rammer for udvikling af
naturforvaltning, formidling og
friluftsliv.

—

Arbejde med multifunktionelle
løsninger for arealer og faciliteter.

—

Påvirke skovrejsning, så offentlig
skov er mere ligeligt fordelt i
landet.

—

Binde naturen og de rekreative
muligheder i landskabet sammen.

—

Påvirke den kommunale
planlægning til mere grøn og blå
natur i og nær byerne.

Medvirke til at natur og friluftsliv
integreres i klimaindsatser for
eksempel i forbindelse med
udtagning af landbrugsjord og
klimasikring.

2. strategiske tema

—
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Flere skal have
inspiration til friluftsliv
Alle skal kende de mange muligheder for friluftsliv, vi har i Danmark. Vi vil inspirere til mere
friluftsliv, så flere får del i det friluftsliv, der skaber sundhed, livskvalitet, naturforståelse og
folkelig opbakning til natur og bæredygtig udvikling.

	Fisketur ved bredden af Danmarks
dybeste sø, Furesø ved Farum.

	65 procent af landets børn i alderen
7-11 år har ikke prøvet at fange en fisk.

	For Friluftsrådet er det vigtigt, at

børn og unge får inspiration til mange
forskellige former for friluftsliv. Det
er med til at styrke deres forhold til
naturen og interessen for at passe på
den, når de bliver voksne.
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Strategisk tema: Inspiration til friluftsliv
Friluftsrådets strategi 2021–2024

Flere får glæde
og gavn af natur
og friluftsliv

Natur og friluftsliv er
en integreret del af
børn og unges hverdag

Vi vil:

Vi vil:

—

—

—

Inspirere og opmuntre
til friluftsliv og oplyse
om muligheder for
blandt andet friluftsliv i
foreninger.
Gøre muligheden for
friluftsliv tilgængelig
for udsatte og
sårbare mennesker
og målgrupper med
særlige behov.
Udvikle formidling
af friluftsliv og
natur i samarbejde
med medlems
organisationerne.

—

—

Styrke børn og unges
friluftsliv, viden og
forståelse for natur
og bæredygtig
udvikling gennem
friluftsforeningerne og
Friluftsrådets projekter
og programmer.
Styrke børn og
unges friluftsliv og
forståelse for natur
og bæredygtig
udvikling ved at
søge indflydelse på
rammer og indhold i
dagtilbud, grundskole,
kommunale
sundhedsindsatser mv.

Friluftslivets omfang
og betydning er
grundlag for politiske
beslutninger lokalt og
nationalt
Vi vil:
—

Dokumentere,
synliggøre og
argumentere for
friluftslivets betydning
for befolkning og
værdi for samfundet
generelt.

—

Sætte friluftslivets
betydning for
folkesundheden på
dagsordenen lokalt og
nationalt
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Foreninger og
fællesskaber skal
have gode vilkår
Friluftslivets foreninger og fællesskaber skal have gode
økonomiske og organisatoriske vilkår, for foreningerne og
fællesskaberne er hjertet af det danske friluftsliv. De tilbyder
attraktive friluftsaktiviteter og de frivillige fællesskaber, som
er så vigtige for vores mentale og sociale sundhed og som
styrker den demokratiske deltagelse.

Tværgående samarbejde,
netværk, nye partnerskaber og
alliancer styrker friluftslivet
Vi vil:
—

Engagere friluftslivets foreninger
i lokale friluftsråd og lokal
interessevaretagelse.

—

Skabe netværk og alliancer,
der styrker den friluftspolitiske
interessevaretagelse nationalt og
lokalt.

—

Udvikle og facilitere nye
partnerskaber og projekter,
der fremmer friluftsliv og
naturoplevelser for alle.

—

Understøtte, facilitere og styrke
samarbejdsprojekter mellem
medlemsorganisationerne.
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Friluftsforeningerne lokalt og
nationalt har gode rammer
for friluftsaktiviteter og gode
organisatoriske vilkår
Vi vil:
—

Sikre de økonomiske vilkår for
foreningerne.

—

Understøtte udvikling af faciliteter,
mødesteder og infrastruktur til
friluftsliv.

Strategisk tema: foreningernes vilkår
Friluftsrådets strategi 2021–2024

Shelter ved Roskilde Fjord

	Find sheltere på www.udinaturen.dk
	Friluftsrådet anslår, at Udlodningsmidler

til friluftsliv har støttet langt flere end
2000 shelters over hele landet. Det
er med til at skabe gode rammer for
friluftsliv som sociale mødesteder tæt på
naturen.
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STJERNESTUN
NÆRVÆR
SHELTER

Lejrpladsen ved Fiskebæk Naturskole

	Find naturskoler på www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler
	Friluftsliv styrker vores fysiske, mentale og sociale sundhed - kort sagt

øger det livskvaliteten for rigtig mange mennesker. På naturskoler er der
både faciliteter og naturvejledere, der formidler viden og laver aktiviteter
i naturen, så alle kan være med.
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ND
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