
Friluftslivet er mere og mere populært: 
flere springer i sadlen og kører på 
mountainbike i skoven eller sætter 
sig til rette i kajakken på fjorden. 
Derfor er der brug for at udvikle og 
forbedre mulighederne for friluftsliv i 
kommunerne! 

De 23 lokale friluftsråd arbejder for at 
forbedre vilkårene for friluftsliv 
i alle landets kommuner. Du kan være 
med og arbejde for det, du brænder for. 
Det kan for eksempel være flere stier, et 
nyt rostadion, tilgængelighed til friluftsliv 
for handicappede eller friluftsliv og 
klimatilpasning.

Alle kan være med til at præge de lokale 
Friluftsråds arbejde og komme med idéer 
og indspil til, hvor vi kan gøre mulighederne 
for friluftsliv endnu bedre. 

Det får du ud af at være med
Dit lokale friluftsråd samler kræfterne 
om det, som optager dig og andre 
friluftsinteresserede i lokalområdet. Vi 
har et godt netværk på rådhuset, i lokale 
brugerråd, udvalg og i lokalområdet. Og 
det kan du blive en del af. For dig betyder 
det, at du får mulighed for at sætte din 
friluftsinteresse på den kommunale 
dagsorden og arbejde for det, som du 

brænder for. Samtidig bliver du en del af 
et lokalt netværk med andre natur- og 
friluftsinteresserede, hvor du kan få input, 
sparring og inspiration – og ikke mindst 
være med i et fællesskab. 

”Når vi går sammen, kan vi bedre 
tale vores sag i kommunen og 
påvirke politikerne til at skabe 
gode løsninger for friluftslivet i 
vores kommune.”

Det er let at være med
Arbejdet i lokale friluftsråd er fleksibelt, og 
noget du kan involvere dig i i kortere eller 
længere perioder og i forhold til et konkret 
emne eller sag, som netop interesserer dig. 
Du har også mulighed for at blive en del af 
det mere traditionelle bestyrelsesarbejde, 
når vi har valg en gang om året på 
årsmødet. 

Hvad nu?
Vi vil gerne høre fra dig, hvis du er 
interesseret i at vide mere om, hvordan du 
bliver en del af dit lokale friluftsråd. Find 
kontaktoplysninger på dit lokale friluftsråd 
på hjemmesiden eller skriv til os på 
fr@friluftsraadet.dk, så ses vi! 

Få indflydelse på friluftslivet i 
din kommune:
Bliv aktiv i dit lokale 
friluftsråd

  Se mere på   
www.friluftsraadet.dk/vaer-med-lokale-friluftsraad

VÆR MED I FRILUFTSRÅDET

	Vidste	du,	at	der	findes	23	lokale	
friluftsråd,	der	dækker	alle	kommuner?	


