
Få indflydelse gennem dit lokale friluftsråd 
Har du lyst til at være med til at udvikle og forbedre muligheder for friluftsliv i dit 
lokalområde? Kom med og vær en del af Friluftsrådets lokale arbejde! 

Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd, hvor 200 frivillige arbejder for at friluftslivet har de bedste muligheder 

i landets 98 kommuner. 

Dit lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager dig og andre friluftsinteresserede i 

lokalområdet. De er nemlig talerør for alle dem der gerne vil bruge naturen i deres fritid, hvad enten det er 

til at få pulsen op på løbeturen, til at mærke roen sænke sig i kajakken på fjorden, til at gå på jagt, se på 

fugle eller gå til spejder. Alle former for friluftsliv bliver repræsenteret.  

”Vi er paraply for hele friluftslivet og alle vores lokale frivillige arbejder for at skabe mere og bedre friluftsliv 

i en rig natur ved at påvirke kommuner og søge dialog og samarbejde med lokale interesser. Vi har brug for 

flere frivillige, som vil engagere sig i de mange spændende udfordringer med bl.a. at sikre vores adgang til 

naturen, påvirke kommunernes naturforvaltning, skabe nye stier og rute og forbedre det marine friluftsliv”, 

siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.  

På landsplan er Friluftsrådet en paraply for 88 organisationer, der bruger naturen til hver deres aktivitet 

både på vandet, til lands og i luften. Friluftsrådet inspirerer danskerne til mere friluftsliv og forbedrer 

muligheder for at komme ud i naturen, deler penge ud til friluftsprojekter og arbejder politisk for at sætte 

friluftsliv på dagsordenen.  

  

Vær med i dit lokale friluftsråd 

Du kan også blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde og få indflydelse på friluftslivet i dit område. I 

løbet af de næste måneder holder de lokale friluftsråd årsmøder, hvor der er valg til bestyrelsen og 

mulighed for at komme med ideer og forslag til, hvad de lokale friluftsråd kan arbejde videre med. Du kan 

også melde dig til forskellige temagrupper, som arbejder med afgrænsede emner og projekter. For at blive 

aktiv i bestyrelsen skal du være medlem af en af Friluftsrådets 88 medlemsorganisationer.  

Find ud af hvornår der er årsmøde i dit lokale friluftsråd på www.friluftsraadet.dk/aarsmoeder. 

Du kan allerede nu melde dig som frivillig på www.friluftsraadet.dk/blivmedlem. Så vil du blive kontaktet. 

http://www.friluftsraadet.dk/aarsmoeder
http://www.friluftsraadet.dk/blivmedlem


 

 

 

Få indflydelse gennem de lokale friluftsråd 
Du og din lokale forening kan få indflydelse på Friluftsrådets lokale arbejde og være med til at forbedre 

mulighederne for friluftsliv i dit lokalområde.  

De lokale friluftsråd arbejder f.eks. med at:  

• Skabe stier, ruter eller faciliteter 

• Skabe plads til mere og bedre natur 

• Undgå konflikter mellem brugere af et naturområde 

• Spille ind i kommunens naturforvaltning 

• Forbedre handicappedes muligheder for friluftsliv 

• Tænke friluftsliv ind i klimatilpasning. 

Læs mere om friluftsrådets lokale arbejde på www.friluftsraadet.dk  

Vær med i dit lokale friluftsråd | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk) 

Det får du og din organisation ud af at være med 
• Netværk og politisk indflydelse i kommunerne og Naturstyrelsen. De lokale friluftsråd er 

høringsberettiget og bl.a. repræsenteret i De Grønne Råd, nationalparkråd, skovråd, vandråd, 

naturnationalparknetværk mv.  

• Arbejde for at flere får glæde af naturen 

• At din sag eller dit projekt kan blive båret frem. Som frivillig forventes det dog, at du 

repræsenterer det samlede friluftslivs interesser.  

• Flere samarbejdsmuligheder, videndeling og inspiration 

• Et socialt fællesskab der har det sjovt sammen 

• Nyhedsbreve om friluftsliv i kommunerne og invitation til årsmøder og sommermøder.  

http://www.friluftsraadet.dk/
https://friluftsraadet.dk/vaer-med-dit-lokale-friluftsraad

