
Tak for det  

På vegne af det grønne råd vil jeg indledningsvis gerne takke for den mulighed vi fik, og den tillid der blev 

vist det Grønne Råd, da vi fik opgaven med at lave et udkast til natur- og friluftspoltik.  

Det Grønne Råd fungere som rådgiver for kommunens Plan- og miljø udvalg, og arbejdsområdet er netop 

natur og de menneskelige aktiviteter i naturen. 

I det grønne råd var der fra starten enighed om at denne politik skulle være kort og handleorienteret. – et 

stykke A4 var rammen.  

Efter at rådet have udarbejdet nogle tanker, eller nærmer et udkast, blev vi i rådet enig om at inddrage 

kommunens Distriktsudvalg i arbejdet. I samarbejde med distriktsudvalget blev der afholdt et offentlig 

møde om den kommende Natur-og friluftspolitik. En sidegevinst af dette offentlige møde blev et idekatalog 

over potentielle initiativer i de kommende år. 

Så blev politikken skrevet sammen, godkendt i det Grønne Råd, sendt til PMU, kom i høring, og nu er den 

her i byrådet.  

Som sidegevinst af selve processen, blev der lavet en status på de eksisterende friluftsfaciliteter og 

rekreative infrastruktur.   

Så meget om processen.  Nu lidt om baggrunden.  

For mig giver det rigtig god mening at vi får en politik der er fælles for naturen og friluftslivet. Friluftslivet 

og naturen er jo i den grad forbundne, her tænker jeg ikke kun på at friluftaktiviteter er afhængig af 

naturen, men som der står i politikken: ”Jo flere mennesker, der bevæger sig ud i naturen, jo flere 

mennesker sætter pris på alt det, naturen kan byde på, og jo flere vil være med til at passe på den” men 

andre ord kun det vi gør synligt, er vi opmærksomme på.  

Tidsånden, hvis jeg må bruge et sådant ord, er også med os, når vi netop i dag skal vedtage en natur-og 

friluftspolitik.  

Der er en stigende tendens til at danskerne flytter deres idrætsaktiviteter fra halerne, vejene og sports 

anlæggene, og ud i naturen. 

Cykling flyttes fra baner og veje ud i naturen, -kaldes så Mountain bike  

Løb tilsvarende, væk fra banerne og vejene og ud i naturen 

Havetrampoliner, Beachs volley, havkajak, havsvømning og petanque, er andre eksempler på at man flytter 

idrætsaktiviteter fra haller og sportsanlæg, og ud i det fri. 

Hele skatter kulturen et eksempel på, at de helt unge har flyttet deres idrætsaktivitet ud i det fri, her 

byrummet. 

På naturområdet har der vel aldrig været mere fokus på naturinteresser i forbindelse med den kommunale 

planlægning. Kommunens og borgernes fokus på vores stranden har vel aldrig været større. Naturen og 

dens inddragelse i undervisningen, er beskrevet i folkeskolereformen. Naturgenopretning, vandplaner.    

Kan naturen tåle al den friluftsaktivitet? 

-Bør man med rette spørge sig selv. 



Og her er svaret ja- mange steder, -men ikke alle steder, og ikke på alle tider.  

Og derfor står der i politikken også noget om at friluftsaktiviteter skal ske i en balance mellem natur og 

mennesker. Den enkelte naturs robusthed er her af afgørende betydning. 

Og så kan jeg ikke lade være med at nævne det jeg på et tidligere byrådsmøde omtalte som ”at vi præparér 

naturen” 

Mange af de idrætsaktiviteter jeg nævnte før forudsætter at der etableres stier og andre anlæg, i eller ved 

naturen. Men netop ved at gøre dette har vi mulighed for at sikre at aktiviteterne sker der hvor naturen er 

robust. 

En Mountain bike rute er således i høj grad også til fordel for naturen, fordi man herved styrer hvor der må 

køres. En Beachs volley bane sikre, at det sker de steder på stranden hvor denne aktivitet er ønskeligt.  

Der er heller ingen tvivl om at jo mere tilgængelig og jo flere faciliteter, i form af infotavler, stier, toiletter, 

parkeringspladser m.v., vi etablerer i og ved naturen, jo flere almindelige dansker får vi lokket ud i naturen. 

Nok om baggrunden. 

Hvad består natur- og friluftspolitikken af? 2 ting: 

En vision og en række handlingsorienteret målsætninger.  

Visionen er: I samskabelse skal borger og kommune arbejde for flere muligheder for friluftsliv samtidig 

med at kommunens naturkvalitet forbedres. 

Hertil kommer, målsætningerne inden for 7 forskellige emner. Under hvert emne er der konkret mål, som 

ønskes fremmet. Jeg vil ikke læse dem op her, men disse mål er fremkommet gennem de debatter og den 

prioritering der har været undervejs i processen, hvor afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse har 

været et løbende tema. 

Jeg vil slutte af med at tage fat i et enkelt ord i politikken: samskabelse 

Her er vi også en del tidsånden. Begrebet stammer fra en ny, eller anderledes måde at tænke offentlig 

styring eller forvaltningen på. Nogen går så vidt som at sige, vi går fra ” New public Management” til noget 

der kaldes New public Governance. I det første tilfældes sås den offentlige sektor som serviceleverandør, i 

det sidste tilfælde ses den offentlige sektor som ”arena for samskabelse” 

På mere almindelig dansk handler det om at vi går fra at betragte borgerne som ”kunder” til at betragte 

dem som ”aktive medborgere” I stedet for ”at være imødekomme over for borgernes behov”, skal vi ”finde 

ressourcerne hos borgerne og fremme deres kunnen” 

Med inspiration herfra, er der i politikken sat ord på hvordan de beskrevne mål skal søges opnået:  

Borgerne opfattes som aktive medspiller, der har lokalkendskab og ved hvilke behov eller uudnyttede 

potentialer, der findes i kommunen. Det er kommunens opgave at finde ressourcer hos borgerne og 

fremme gensidig læring, fremme fælles ejerskab og fremme de initiativer, der er i overensstemmelse 

med denne natur- og friluftspolitik. 

I tæt samarbejde med Center for teknik og miljø, arbejder det Grønne råd på, at sætte ord på en 

frederikshavner version af ”samskabelse”. 

Med disse ord anbefaler jeg politikken over for byrådet.   


