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Cykelruter på Nørrebro,
Roskilde, Nationale
cykelruter og EuroVelo

2008
Knud Andersen, Landsforeningen Levende
Hav for at modvirke energispild og rovdrift på
vore fælles fisk og andre af havets ressourcer,
såvel nationalt som internationalt. Foreningen
er en miljøorganisation for lokalt miljø- og
naturvenligt kystfiskeri.
2009
Jørn Ussing Larsen, Aurion for årelang og
vedholdende søgen efter urkornet, samt udvikling, produktion og salg af det gode brød. Især
gælder det urbrødet med den gode smag, et højt
næringsindhold, miljøhensyn, menneskelige
hensyn og ”den gode historie om kornet”.
2010
Anne-Dorthe Schrøder, EcoBaby for ihærdigt
arbejde som iværksætter omkring natursutten,
der er fremstillet af miljøvenlig naturgummi.
Natursutten var en succes indtil Søndagsavisen
i 2010 bragte en falsk anklage om farlig kemi
deri. Anne-Dorthes kamp for at blive renset for
falsk anklage var en Davids kamp mod Goliath,
men hun holdt ud og vandt.
2011
Susanne Hovmand-Stilling, Knuthenlund,
Lolland for omlægning af godsets 1000 ha til
økologisk drift trods rådgivning om konventionel svineavl. Godset har økologisk drift med
malkegeder og malkefår til unik osteproduktion.

Med venlig hilsen
Alice, Solveig, Arne, Morten og
Jens Erik.

2012
Byhaven 2200 ved Mia Helmer Jensen for unikt
”Gør det lokalt” initiativ til økologisk dyrkningshave på Nørrebro i København med både
miljømæssig og social dimension.

Tak til Paramedia for opsætning. Tekst og foto Jens Erik Larsen. ISBN: 978-87-89835-78-6

Gennem de senest forløbne 5 år
har Jens Erik forsat virket som
cykelkonsulent og været involveret såvel lokalt som globalt og var
desuden nomineret til Nordisk
Råds Natur- og miljøpris. Lokalt
medvirkede vi til afmærkning af
cykelruten gennem Superkilen og
Nørrebroparken. Regionalt blev der
udarbejdet cykelruter og cykelkort
i flere kommuner, bl.a. Roskilde og
nationalt fik vi et større projekt om
nationale cykelruter finansieret
gennem cykelpuljen. Endelig er det
europæiske arbejde fortsat med
gradvis udbygning af det europæiske cykelrutenet. Foreningen Frie
Fugle er fortsat medlem af ECF – det
europæiske cyklistforbund og Jens
Erik er medlem af EuroVelo Council.

på

Vi forsætter traditionen, der startede i 1986
med uddeling af en særlig pris til initiativrige
folk, der tør træde ud af mængden og gå egne
veje. Prisen består af en plakat af Storm P, der
netop symboliserer dette - samt ”13 øre alt
iberegnet”. Ved vor 30-års jubilæumsfest den
6. april 2013 uddeles følgende årsfuglepriser:

De Frie Fugle 1982-2013

Frie Fugle i 30 utrolige år
I 1982 drog Jakob Lindberg og Jens Erik
Larsen til Ørslev Kloster ved Limfjorden for
at udtænke rammerne for et ”tværfagligt
arbejdsfællesskab”. Dengang kunne man
ikke i sin vildeste fantasi have forestillet sig,
at vi fik rejst et unikt foretagende, der kunne
overleve i 30 år. Frie Fugle har måske været
umoderne til tider, men alle vores ideer
virker i dag super aktuelle. Miljøminister
Ida Auken har i 2012 udsendt opfordringer
til at lave ”Gør det lokalt” aktiviteter. Det
var titlen på en bog, vi udgav for 25 år siden,
og hun foreslår udarbejdelse af en national
friluftspolitik. Det har vi arbejdet bredt med
i mange år og særlig cykelruter, teltpladser
og miljøvenlig bekæmpelse af lus er stadig
højaktuelle emner. Vores arbejdsform er det
ligeledes. De sidste 5 år, som dette lille skrift
beskæftiger sig med, har samfundsmæssigt
været præget af økonomisk krise med fokus
på miljø og klimaforandringer – på en måde
parallelt til tiderne, da vi startede.

Flugten over voldene
Efter at have haft
fuglerede indenfor
voldene i København i mere end
25 år, måtte vi tage
flugten ud over
voldene til Frederiksberg. Årsagen
var problemer med
udlejningsselskabet på Strøget. Der
var ikke varme nok
om vinteren, affald stank i opgangen og
byggerod bredte sig med støv på alle vores
ting. Udlejer var ligeglad. Da vi sagde op,
ville de heller ikke give os depositum tilbage
og en lang sag med udgifter til advokat, er
først afsluttet for et år siden. Fugleflokken
blev halveret, og vi mistede en del penge.
Men siden 1. september 2009 bor vi på
Nordre Fasanvej 199 i gode, mindre og
billigere lokaler. Vi flyttede fra Frederiksberggade til Frederiksberg eller fra gågade

til motorvejsudsigt, om man vil, men vores
lokale S-tog station er meget passende –
Fuglebakken! Det tager kun 10 min på cykel
til Nørreport, ligesom der er posthus og
mange butikker lige i nærheden.

Grundtvig på cykel
”Livslang læring” klinger bedre end ”voksen
uddannelse”, men begge begrebers oprindelse tillægges i en vis grad Grundtvig. Han
voksede op i en økonomisk krisetid, hvor
den danske flåde i 1807 var blevet udslettet af englænderne og han så – ligesom
politikerne nu – at en vej fremad kan være
at satse mere på uddannelser, bl.a. efteruddannelse af voksne.
Et EU-program kaldes Grundtvig Læringspartnerskaber og Foreningen Frie Fugle
har fået et projekt godkendt i samarbejde
med 11 andre lande med titlen ”Volunteers
of Cycling Academy” (VOCA), og heri skal
vi bl.a. undervise i, hvordan man fremmer
cykeltrafik i byer.
I august 2012 havde vi 30 VOCA folk fra 10
lande på besøg i 4 dage og nætter. Vi tilbød
gratis overnatning på lejrplads på Amager
i cykelafstand til Naturcenter Vestamager,
hvor vi holdt mødet og så overnattede en
del på Danhostel Amager. Det var hektiske
dage, hvor alle fugle og hjælpere ydede stor
indsats med sammenpresset program i
form af seminar, cykeltur i København med
diverse besøg bl.a. til Grundtvig på Vartov
og sidst på eftermiddag samledes vi i gården
ved Frie Fugles kontor. Om aftenen var vi
på Christiania, RizRaz og Rundetårn, og om
lørdagen på cykeltur i Nordsjælland, der
sluttede på Bakken med pizza og dans.

Frie fugle til søs
En ny aktivitet, der er kommet til indenfor
de sidste 5 år, er kajaksejlads. Vi råder over
fire kajakker, som medlemmer frit kan benytte. Man skal dog først have haft et grundkursus og opfylde visse sikkerhedskrav. Vi
afholdt det første kursus sommeren 2009.
I Kulhuse ved det økologiske sommerhus,
ikke langt fra vandet ligger 2 af kajakkerne
sammen med pagajer, redningsveste, sikkerhedsudstyr og vogne til transport i et
delvis åbent redskabsskur så alle efter at
have booket kajakkerne kan komme til dem.

Kajakkerne er låst sammen og fast med
en lang wirelås med en kode, som man får
oplyst, efter at have booket dem.
Man kan som regel ro forsigtigt inden om
Alholmen, men der er mange sten delvis
skjult under vandet. Hvis man fortsætter
forbi færgehavnen i Kulhuse og mod Frederiksværk for at dreje ned i Roskilde Fjord,
skal man blive ude midtpå. Man kan gå i
land ved Sølager færge terminal.
Sommeren 2012 afprøvedes en tur på 2 x
25 km til Hammergården, hvor Jakob Lindberg bød på friskfangede fjordrejer.

Møn og 999 andre teltpladser
Hvert år tager fugleflokken i løbet af
sæsonen omkring to gange til Vindebæk
på Møn for at ordne vores egen teltplads
med shelter og andre gode faciliteter, rense
grøften i midten af de ca. 3000 m2 og lukke
ned/åbne op for sæsonen. De sidste par år er
der fældet en del træer, så pladsen fremstår
mere åben. Der er også plantet frugttræer og
lavet bålplads med mulighed for at opbygge

en friluftsgrill til kaffebrygning og hygge i
de sene aftentimer. Overnatning på pladsen
enten i telt eller i shelter er gratis, efter vores
vestlige nabo og opsynsmand Nauer er flyttet på plejehjem. Kig gerne derned og husk
at skrive i gæstebogen.
Bogen Overnatning i det fri er udkommet
i 2008, 2010 og senest i 2012 og arbejdet i
ERFA-gruppen er fortsat. Det er et af de få
’bottom up-projekter’ indenfor friluftsliv
i Danmark, og der kommer hele tiden nye
og dejlige pladser til. Mange har fornøjelse
af pladserne, hvad enten det er som gæst
eller som teltpladsholder. Desuden sælger
vi bogen gennem forlaget, se www.friefugle.
dk/forlag.
Et særligt projekt sammen med Campingrådet, resulterede i en folder om vandring
og cykling mellem teltpladser og campingpladser på Møn og Sydsjælland - se www.
friefugle.dk under projekter.

Nyhedsbrev i mange år
Gennem årene har vi udgivet et nyhedsbrev
trykt i sort-hvid og udsendt med posten til
betalende medlemmer. Senest har et tema
med VOCA projektet været aktuelt og et
temanummer om handicappedes adgangsforhold var Arne primus motor for sidste år.

Træf for tidligere kontorfugle
Siden jubilæumsfesten for 5 år siden, har
vi holdt et årligt træf for
nuværende og tidligere
kontorfugle på initiativ af
Nina Munkstrup. Senest
mødtes vi i år i Remisen
ved Den røde Plads med
fagligt input om pladsen,
cykelruten og Superkilen
og hyggeligt samvær.

