
 

Geografforbundet har deltaget i 

kredsrepræsentantskabsmøde i kreds Søhøjlandet den 

7. marts 2018. 

Friluftsrådet repræsenterer mange forskellige foreninger. Blandt DGI- Danske gymnastik 

og idrætsforeninger. Dansk ornitologisk forening. Danmarks Jægerforbund, dansk 

vandrelaug. Med mange flere. Se selv listen under Friluftsrådet. 

For Geografforbundets side interesserede jeg mig for adgangen til naturen. 

Lokalt i kredsen har vi set private lodsejere, der lukker veje og stier. Disse kan i mange 

tilfælde åbnes igen med loven i hånd. – så søg selv lovgrundlaget. Der er god hjælp at 

finde på Friluftsrådets hjemmeside. 

Noget andet er når kommunen tilgodeser nye købere af f.eks. landejendomme, der vil 

have lukket en sti forbi deres matrikel. Dette har f.eks. fundet sted administrativt uden 

offentligt hedens kendskab. Her er der al mulig grund til at være opmærksom lokalt og 

protestere. 

På mødet gav hovedbestyrelsesmedlem Flemming Larsen orientering om aktuelle og 

relevante emner. Orienter jer selv på hjemmesiden. http://www.friluftsraadet.dk/ 

Opfordring 

For mit vedkommende vil jeg opfordre Geografforbundets medlemmer til at være 

opmærksom på evt. indskrænkninger i adgangsforholdene til naturen. 

Venlig hilsen 

Erik Sjerslev Rasmussen 

 

http://www.friluftsraadet.dk/


Friluftsrådet - paraply for friluftslivet 

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 

foreninger. Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter 

handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige 

interesser i at bruge og opleve naturen. 

Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, er 

udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde. Friluftsliv forudsætter, at vi har varieret natur og 

rent miljø, og derfor er bæredygtighed et nøgleord for Friluftsrådets virke. 

Derfor lyder visionen: 

Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag. 

 

Kreds Søhøjlandet 

 

Velkommen til Friluftsrådet Søhøjlandet 

Kreds Søhøjlandet er en af Friluftsrådets 23 kredsrepræsentationer rundt om i landet. Vi 

arbejder for at skabe flere og bedre muligheder for friluftslivet under hensyntagen til 

naturen i vores område. 

Kreds Søhøjlandet omfatter et geografisk område, der dækker følgende kommuner: 

• Silkeborg 
• Skanderborg 
• Hedensted 
• Horsens  


