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Byernes biodiversitet
- til gavn for bynaturen, bykvaliteten og bybefolkningen

De fleste danskere bor i byer, og derfor
er kvaliteten af byernes grønne områder
vigtig – både for naturen og for mennesker.
Sammenhængende grønne strukturer
kan skabe gevinster for både biodiversitet,
rekreative adgangsmuligheder, sundhed,
bymiljø og klimatilpasning. Fx viser udenlandske undersøgelser, at grønne tage kan
designes, så de både opsamler regnvand
og kan fungere som yngle- og levesteder.
Det kan være for insekter eller fugle som
lærker, viber, husrødstjert, præstekraver mv.
Det er udfordrende at tænke biodiversitet
ind i byernes udemiljøer, hvis fokus ofte er
liv, leg og byidentitet. Men der er mulighed
for, at biodiver-siteten kan tilføre nogle nye
elementer som fx nysgerrighed og samhørighed.
Danmark skal bidrage til at løfte EU’s målsætning om at standse tabet af biodiversitet
i 2020. Indsatsen for vores beskyttede
naturområder spiller en hovedrolle i at følge
op på målet. Den indsats skal primært ske
de steder, hvor vores internationale og nationale værdifulde natur findes - men også
byernes grønne områder skal bidrage.
Rapport med gode eksempler fra KU
I 2013 har Københavns Universitet udarbej-

det en rapport for Naturstyrelsen om, hvordan biodiversitet kan fremmes i byerne - ud
fra gode eksempler i ind- og udland. Med
udgangspunkt i Københavns Universitets
rapport har KL i samarbejde med
Naturstyrelsen udarbejdet denne pjece til
kommunale beslutningstagere, byplanlæggere, naturforvaltere m.fl.
Pjecen indeholder praktiske og lettilgængelige eksempler på, hvordan kommuner har
arbejdet med af fremme grønne løsninger
og sammenhængende grøn struktur i og
omkring byen. Det kan ske på en måde,
så det både gavner mennesker og forbedrer forholdene for biodiversiteten - dvs.
mangfoldigheden af dyr, planter og andre
organismer i den danske natur.
Inspiration og værktøjer
Hensigten med pjecen er at give inspiration til at skabe en sammenhængende
grøn struktur i og omkring byerne. Pjecen
indeholder også eksempler på metoder
eller ideer, som kommuner kan anvende for
at fremme biodiversiteten i eksisterende og
planlagte grønne områder.
De vise ord om, at ”mange bække små gør
en stor å”, er meget betegnende for det
arbejde og de opgaver, der ligger og venter,

En større biodiversitet i byerne bidrager til en større
videlyst hos borgerne. NE

når vi gerne vil skabe bedre vilkår for biodiversiteten. Både store og små projekter har
deres berettigelse.
De viste eksempler giver et samlet billede
af, at der er gevinster, når vi løfter i flok - på
tværs af myndigheder, ejerskab og interesser. Den lokale forankring er helt afgørende
for projekternes succes og bæredygtigtighed.
Målene er mange, og de mere levende og
blomstrende byer, der bliver resultatet, er
værd at bringe op i den politiske prioritering.

Sammenhængende
”grønne
strukturer kan
skabe gevinster for både
biodiversitet, rekreative
adgangsmuligheder,
sundhed, bymiljø og
klimatilpasning.

”

Forår i bypark. HH

Overordnet grøn struktur
Med en helhedsorienteret planlægning og en overordnet politisk strategi for
biodiversitet kan kommunerne komme godt fra start.

Skal biodiversiteten styrkes, er det nødvendigt at skabe et netværk af grønne områder
i et så intensivt opdyrket land som det
danske. Konkret drejer det sig bl.a. om, at
der skal udpeges økologiske korridorer og
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen. Samtidig har
kommunerne, med kommunalreformen,
fået mulighed for at påvirke udviklingen af
et netværk af grønne områder - som både

kan omfatte det åbne land og byerne. For
at løfte denne opgave spiller nøgleord som
helhedstænkning og overblik en afgørende
rolle. Herved kan kommuner både forbedre
den enkelte kommunes biodiversitet, men
også forbedre samspillet med klimatilpasning, rekreative muligheder og bymæssige
kvaliteter. Ved at starte med at udvikle en
overordnet planramme og opstille generelle
målsætninger for biodiversiteten er det lyk-

kedes flere kommuner at forbedre indsatsen. Det er også i højere grad lykkedes at
få indsatsen til at spille sammen med andre
hensyn som klimatilpasning og friluftsliv.
Helhedsorienteret planlægning i Aalborg
I Aalborg Kommune har man udarbejdet
en helhedsorienteret hovedstruktur kaldet
”Grøn-blå Struktur”. Strukturen er en fysisk
plan, der sammenbinder de vigtigste
landskaber som landbrugsarealer samt
tørre og våde naturområder, kulturmiljøer
og rekreative stiforbindelser i et sammenhængende net af kiler og bånd. Derved
skabes en grøn-blå rygrad i kommunens
landskab. Hensigten er at integrere strukturen i kommunens generelle planlægning.
Konkret betyder det, at Aalborg nu har et
overblik, som gør det nemmere at gennemføre projekter, der tænker biodiversitet
sammen med klimatilpasning og rekreative
forbedringer - på tværs af forvaltningerne.
Tænkes målsætninger sammen på tværs,
kan indsatsen prioriteres og ressourcerne
give størst muligt udbytte.
Kiler, bånd og økologiske forbindelser. Kortet viser
karakteren af kiler og bånd, og de økologiske forbindelser i Grøn-blå Struktur i Aalborg Kommune.

Islands Brygge OA

Strategi for biodiversitet i København
I København er man også gået helhedsorienteret til værks. Som landets største
bykommune har politikere og forvaltning

Det kan være en god idé:
• At kommunen udvikler en overordnet politisk strategi for biodiversitet,
der opstiller konkrete mål for forbedringerne samt plan for opfølgning af mål
• At strategiens mål tænkes ind i
andre miljøforbedrende tiltag, f.eks.
klimatilpasning, og rekreativ udvikling

et ønske om at gøre København grønnere - bl.a. for at københavnerne får mere
natur i byen, men også for at øge biologisk
mangfoldighed. Derfor har kommunen
udarbejdet en målrettet strategi ”Plads til
naturen” med fokus på biodiversitet. Fx har
kommunen gjort status over biodiversiteten
i kommunen og udvalgt en række ”prioriterede arter”. Fordele ved det er, at man i
planlægningen af andre tiltag kan trække

listen frem og vurdere, om tiltaget vil virke
godt eller dårligt i forhold til de prioriterede
arter. Derudover har kommunen på grund
af de sidste års voldsomme skybrud et
stort fokus på at dæmme op for fremtidige
oversvømmelser. Med ”Plads til naturen” kan
planlæggere nu også fokusere på, hvordan
biodiversitet kan integreres i klimatilpasningsprojekter - for eksempel i forbindelse
med flere grønne tage i byen.

Ekstensivt grønt tag med stenurter, her med fuglehuse for at forbedre forholdene for fugle. DAC

Egern er en prioriteret art i Københavns Kommune.

Partnerskaber
Partnerskaber med borgere, foreninger eller det private erhvervsliv kan have mange gevinster for
kommunen, når byen skal gøres grønnere.
Biodiversitetsfremmende tiltag i kommunens byområder kan medføre større
udgifter til drift og vedligeholdelse, end hvis
de grønne områder forvaltes traditionelt.
Her kan der være en række fordele for kommunen ved at indgå i dialog og samarbejde
med fx foreninger eller lokale borgere i nærområdet om at skabe en mere levende by.
Inddragelsen kan nemlig betyde, at borgere,
fore-ninger eller private firmaer på forskellige måder kan indgå i den fremtidige drift
af byens grønne områder. Derudover kan
partnerskaber også have en stor betydning
i startfasen af et grønt projekt, så projektet
giver mest mulig glæde til alle partnere. Der
er gode eksempler på projekter rundt omkring i byerne, der er kommet i stand, efter

at eksterne ideer fra foreninger er blevet
mødt med politisk opbakning og åbenhed
samt lydhørhed i forvaltningen.
Driftsaftale om naturpleje i Næstved
Næstved Kommune har indgået en driftsaftale om naturpleje på et af kommunens
overdrevsområder på Mogenstrup Ås med
den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Åsen er ca. 10 km lang
og strækker sig helt ind i Næstved by. For
at undgå tilgroning er der blevet etableret
grønt partnerskab mellem kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening. Partnerskabet betyder, at foreningens medlemmer
over en årrække har haft ansvaret for plejen
af skrænterne, som har en speciel flora og

Mogenstrup Ås strækker sig helt ind i Næstved. Da
åsen ikke længere afgræsses, er det frivillige som bl.a. med høslæt - er med til af bevare åsens mangfoldighed af planter og insekter som f.eks. seksplettet
køllesværmer. BP

insektfauna. Som en del af partnerskabet
plejer DN desuden et overdrev, som er et
fredet udsigtspunkt ”Atterbakke”, der ligger
øst for Næstved. På den måde er partner-

Gadekæret i Tullebølle,Langeland HH

Det kan være en god idé:
• At forvaltningen har fokus på at
udvikle grønne partnerskaber med
borgere, organisationer eller virksomheder, der kan bidrage med
noget ekstra bl.a. med henblik på
en senere driftsaftale om områdets naturpleje.
• At opfordre borgere og foreninger
til at melde sig med ideer til en
mere levende og artsrig natur i
nærmiljøet.
• At kommunen skaber en planramme for projektet, som sikrer, at borgere involveres tidligt i processen
med henblik på en lokal forankring.
Det er især vigtigt i projekter hvor
borgerne har en naturlig interesse
i området, og har en reel mulighed for at påvirke udformning af
projektets design.

skabet også med til at fremme områdets
biodiversitet bl.a. med særligt fokus på
markfirben .
Inspiration fra forening til projekt
på Langeland
Langeland sigter gennem et pilotprojekt på
at fremme biodiversiteten i syv gadekær i
kommunens landsbyer ved at oprense og
restaurere dem. Kommunen blev inspireret
efter henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Foreningens idé fik
politisk opbakning, og kommunen har nu
et tværfagligt samarbejde med en række
foreninger for at gøre ideen til virkelighed.
Da gadekærene ligger i landsbyernes
bymidte, vil kommunen tage borgerne med
på råd allerede tidligt i processen. Tanken
med det er bl.a., at borgerne føler ejerskab
til projektet og senere deltager i naturplejen
såvel som målingen af biodiversiteten ved
gadekærene. Projektet har også et formidlingsmæssigt og socialt sigte. Kommunen
har fx planer om en app med kulturhistoriske informationer om gadekærene. Således
forenes biodiversitet med kulturformidling.

Gul snerre vokser på Åsen i Næstved. HH

Vand har værdi for både bio-diversitet og oplevelse.
NE

Sammenhæng
mellem land og by
Der kan være gevinster for såvel biodiversitet som klimatilpasning og friluftsliv ved at koble byens
grønne områder med det omkringliggende landskab.
Potentialet for at fremme byens biodiversitet er større, hvis byområderne kobles til det
omkring-liggende landskab gennem grønne
forbindelser. Sammenhæng mellem land og
by forbedrer nemlig dyr og planters migrationsmuligheder. Samtidig skaber grønne
forbindelser rekreative arealer tæt på
beboelse, som det eksempelvis er tilfældet
med de grønne kiler i Storkøbenhavn. Der
er desuden gode eksempler på kommuner,
som tænker nyt ved også at lade industriområder spille en rolle i en grønnere by.
Selv mindre ændringer i industriområderne

vil kunne hjælpe til at forbedre de grønne
forbindelser. Deres størrelse og typiske
placering i udkanten af byen medfører
nemlig, at de er ideelle til at skabe en bedre
sammenhæng mellem by og land.
Kobling af land og by gennem regnvandsprojekt i Hjørring
I Hjørring har man skabt et antal mindre
søer til opsamling af regnvand langs et
vandløb, der strækker sig fra midtbyen
til det omkringliggende landskab. På den
måde bliver 10 % af regnvandet fra midtbyen nu separeret fra, hvilket aflaster kommunens kloaksystem. Samtidig er der skabt
et miljø langs vandløbet med flere vandrelaterede naturtyper, som lokalt forøger biodiversiteten. Fx er nye arter af moseplanter
flyttet ind. Langs vandløbet har kommunen
også opstillet informationstavler, som opfordrer byens beboere til at holde øje med
vandstæren. Med andre ord kombineres
klimatilpasning, rekreation og biodiversitet i
ét samlet projekt, der udbygger de grønne
strukturer helt inde fra bymidten ud til det
omkringliggende landskab.
Vandløbet i Hjørring virker som en grøn korridor mellem byen og det omkringliggende landskab. KU

Grønne korridorer gennem Hersted
Industripark
På grund af risiko for oversvømmelser har
man i Hersted Industripark i Albertslund
Kommune lavet en større kunstig sø anlagt
som et regnvandsbassin. Derudover er der
planer om et større vådområde i forbindelse med en nærliggende skov. Sådan kan

Vandstæren søger føde i strømmende, rene vandløb.
Også i byer. HS

Gul iris vokser vildt i næringsrige, våde
omgivelser HH
Med den rigtige planlægning, kan man, også i
byer, hjælpe truede arter som f.eks. stor vandsalamander. NE

Regnvandsbassin i Hersted
Industripark

industriområdet bidrage til en grøn korridor
for arter, der bevæger sig til og fra byen –
især fordi området ligger i forlængelse af

Det kan være en god idé:
• At overveje som en del af kommuneplanlægningen hvordan grønne
strukturer kan skabe sammenhæng mellem land og by til gavn
for både biodiversitet og byens
beboere
• At sætte fokus på, hvordan kommunens erhvervs- og industriområder kan understøtte de grønne
strukturer og biodiversiteten lokalt
og indlede en dialog med virksomhederne om dette

Vestskov-kilen. Korridorens rekreative værdi
styrkes af, at man har ladet en ny supercykelsti fra Vesterport Station til Albertslund
skære sig lige igennem Hersted Industripark. I projektet sigter kommunen desuden
på at inddrage industriparkens virksomheder. Området skal nemlig designes, så

virksomheder bliver hjulpet til at styrke
deres grønne profil og image bl.a. gennem
grønne certificeringsordninger. På den
måde kan virksomheder og erhvervslivet
aktivt inddrages i at fremme grønne hensyn
gennem partnerskaber.
Grøn kile ved Vanløse. AD

Nytænkning af
byens grønne områder
Kommuner kan fremme biodiversiteten ved at bruge byens
eksisterende grønne arealer på en ny og kreativ måde.
Grønne områder i de danske byer er ikke et
nyt fænomen og er i dag ofte en væsentlig
del af bybilledet. At satse på øget biodiversitet er ikke nødvendigvis ensbetydende med
at anlægge nye grønne arealer i byerne –
arealer, der kan være stor konkurrence om.
På forskellige måder kan en nytænkning
af byens eksisterende grønne arealer hive
gevinster hjem set ud fra et biodiversitetsperspektiv. Konkret kan det dreje sig om
at binde bylandskabets fragmenterede
”grønne øer” bedre sammen fx ved at lade
byen gennemskære af cykelstier, som der
anlægges mange af i disse år. Nytænkning
kan også være at udnytte byens
ikke anvendte flader ved at anlægge
grønne tage, som Københavns Kommune

har arbejdet på. Man kan også satse på
flersidet anvendelse af de grønne områder,
som Frederikssund Kommune har gjort i
Sillebro Ådal. Desuden kan de eksisterende
grønne arealer forbedres gennem efteruddannelse til de kommunale medarbejdere,
der står for pleje og drift af området.
København udnytter pladsen ved at
anlægge grønne tage
På grund af de seneste par års skybrud og
efterfølgende vandskader i Københavns
kompakte bylandskab er kommunen
begyndt at fokusere på grønne tage som
en måde at tilbageholde regnvandet, så
kloaksystemet ikke overbelastes med oversvømmelser til følge. Et eksempel er grønne

Cykelstier kan binde grønne områder sammen, her
i forbindelse med kolonihaver til venstre og Solbjerg
kirkegård til højre. KU

tage på bygningen ”8-tallet”, som ses på
billedet på næste side. Med grønne tage udnyttes potentialet for at skabe flere grønne
områder i et ellers befæstet bybillede og
derigennem også styrke byens grønne
strukturer. Klimatilpasning og biodiversitet
kan således gå hånd i hånd, når en kommune vælger at anlægge grønne tage. Men
erfaringen viser, at de bedste levesteder for
fx fugle og insekter skabes ved, at taget ikke
er for ensartet. Kommunen kan fx plante
forskellige vegetationstyper, udlægge en
smule bar jord og lægge sten på taget.
Grønt tag anlagt på en ældre bygning. Nordre Toldbod, København. HH

Grønne tage anvendes i stigende omfang
ved nybyggerier, som her på ”8-tallet” i
Ørestad. BW

Derudover forbedres biodiversiteten også
ved at variere tykkelsen af de måtter, der
udlægges på taget. Modsat de tynde måtter kan større træer og planter vokse på
de tykkere måtter. Derudover fremmes et
varieret dyreliv på tagene, hvis kommunen i
højere grad benytter sig af hjemmehørende
frem for eksotiske plantearter.

Det kan være en god idé:
• At kommuner, hvor der er høj
befæstningsgrad i byområder,
nytænker brugen af ikke anvendte
flader i området, fx ved at anlægge grønne tage med en stor andel
af hjemmehørende arter
• At forvaltningen nytænker byens
eksisterende grønne områder, så
områderne er til gavn for både klimaet, borgerne og biodiversiteten.

Frederikssund omlægger ådal
Frederikssund Kommune indviede i september 2013 et naturgenopretnings- og
klimatilpasningsprojekt i Frederikssund
bymidte kaldet Sillebro Ådal. Ådalen var
noget tilgroet og fungerede ikke som et
aktiv for byen. I projektet blev vandløbet
genslynget og større regnvandsbassiner
etableret i ådalen for bedre at kunne rense
og forsinke de store mængder regnvand,
der ledes til vandløbet. Selv om biodiversitet
ikke i udgangspunktet var en af målsætningerne, har tiltaget haft en gavnlig effekt på
områdets dyre- og planteliv, fx ved at

den tidligere tilgroede ådal nu holdes
lysåben.
Desuden forbedrer projektet vandkvaliteten til gavn for eksempelvis smådyr og fisk
såsom områdets ørredbestand. Derudover
kan byens børn om vinteren nu kælke og
skøjte i ådalen, og året rundt kan borgerne
udforske naturen via forbedrede stisystemer i området. Således viser eksemplet,
hvordan en kommune kan nyskabe byers
eksisterende arealer, så både biodiversitet og borgernes rekreative muligheder
forbedres.

Udsnit af projektområde Sillebro Ådal, Frederikssund.

Udeliv og læring
Der er flere gode eksempler på kommunale projekter, som ved at inddrage lokale kræfter både forbedrer rammerne for borgernes udeliv og samtidig giver borgerne mulighed for at lære mere om det lokale
dyre- og planteliv.
Grønne områder i byerne fremmer ikke kun
biodiversiteten. De kan også være med til at
forbedre udelivet for borgerne ved at skabe
bynære, rekre-ative, grønne områder, hvor
man kan løbe en tur eller tage på fisketur
ved den lokale å. Selv om der skal lægges
kommunale ressourcer i at ”uddanne” lokalsamfundet, eller at lære af den viden og de
ønsker borgerne har, kan gevinsterne være
mange, som nedenstående eksempler
viser. Desuden kan formidling til borgere
allerede i startfasen være vigtigt for at sikre,
at elementer som dødt ved eller bunker
af kvas og blade ikke opfattes negativt af
borgere. Formidling til borgere kan ske på
mange måder. En oplagt mulighed er, at
lade biodiversiteten på de grønne områder
indgå som en del af skolernes undervisning.

Den nye skolereform giver bedre mulighed
for læring uden for klasselokalet, og byens
grønne områder skaber en oplagt ramme,
hvor eleverne kan lære om det lokale dyreog planteliv.
Bedre udeliv for borgere i Svenstrup
ved Aalborg
Fra 2006-2012 gennemførte Aalborg Kommune et byfornyelsesprojekt i Svenstrup –
en by med ca. 7.000 indbyggere. Ideen var
at ”løfte” byen, bl.a. fordi det lokale kommunekontor lukkede i forbindelse med kommunalreformen, og fordi byen stod over for
en række sociale udfordringer. I projektets
startfase blev der oprettet en borgergruppe
af lokale frivillige, som siden har spillet en
aktiv rolle i resten af forløbet. For eksempel

Græshopper og andre insekter drager fordel af mere
”langhårede” grønne områder i byerne. HH
Når naturen indgår som grundlag i undervisningen,
opdager børn nye muligheder i den danske natur. DB

Leg med trækpramme i Astrid Lindgrens Verden,
Sverige. Gode og sjove oplevelser kan gøre naturen
nærværende for børn. DB

kom grønne områder via borgergruppen
på projektets dagsorden, fordi borgerne
ønskede bedre muligheder for udeliv i
rekreative områder tæt på byen. Bl.a. derfor

Det kan være en god idé:
• At inddrage lokal viden og engagement via frivillighed i biodiversitetsfremmende projekter, der retter sig
direkte mod borgerne, bl.a. ved at
oprette borgergrupper
• At tage stilling til hvordan grønne
områder kan understøtte sociale funktioner som udelæring og
formidling af det lokale dyre- og
planteliv til fx skoleklasser.

blev åen ved Svenstrup genslynget, hvilket
også gavnede dyre- og plantelivet. Gruppen
var desuden med til at realisere ideen om
mere udeliv ved at gå i dialog med lokale
lodsejere, ved at være med til at etablere et
stisystem langs åen og ved at søge fonde
om midler til projektet. Borgergruppen sørgede bl.a. for finansieringen af indhegning
af et naturområde, hvor naturen kunne få
”ro” til at udfolde sig.
Natur og undervisning i Svenstrup
ved Næstved
I en anden by ved navn Svenstrup på den
anden side af Storebælt ligger Næstved
Kommunes naturskole. Naturskolen er et
undervisnings- og lejrskoletilbud til elever i
alle aldre fra børnehave til gymnasiet. Her
får eleverne mulighed for at bruge kroppen, hovedet og sanserne til at lære om

alt fra miljørigtig produktion og fremtidens
naturskovdrift til dyre- og plantelivet i
naturen. Skolen ligger nogle kilometer uden
for byen, men kommunen forsøger også
at inddrage børnene tættere på byen. Bl.a.
har lokale folkeskoleklasser været med til at
plante de første træer i Even Statsskov, som
er ét af i alt fem skovrejsningsprojekter, der
på sigt skal danne en ”grøn ring” omkring
Næstved by. Ideen er, at alle byens borgere
på fem minutter på cykel kan komme til et
grønt område med bynær skov. I skoven er
der desuden oprettet to ”naturbaser” med
forskelligt grej som kikkerter og bøger, som
skoleklasserne bruger til at gå på opdagelse
i naturen.Ved Even Statsskov har kommunen også i samarbejde med den lokale
skole og Næstved Forsyning omdannet et
kedeligt regnvandsbassin til et spændende
undervisningsvandhul, som børn og lærere
kan bruge i natur- og teknikundervisningen.

Billedtekst BØRN PLANTER i Even Statsskov - Helle
skaﬀer billede... Bendt Christensen, Naturskolen/Elly
Andersen NST

Friluftsliv og sundhed
Grønne områder betyder bedre rekreative muligheder for byens borgere og dermed forbedret friluftsliv og folkesundhed. De rekreative udfoldelser vil ofte kunne praktiseres, så de tager hensyn til – og i
bedste fald – gavner natur og biodiversitet.
Det er velkendt, at grønne omgivelser
påvirker os positivt. Derfor vil et grønt løft
af byerne forbedre de rekreative muligheder, men også fremme biodiversiteten og
bidrage til en mere positiv oplevelse af det
ellers så befæstede byrum. Et rigt fugle- og
dyreliv på byens grønne områder gør byens
rum mere oplevelsesrige og attraktive at
opholde sig i, så vi kommer mere ud af
husene. Det smitter positivt af på folkesundheden. Et godt værktøj til at få forskellige
opgaver til at spille sammen er at have en
klar og helhedsorienteret planlægning.
I en tid med begrænsede ressourcer kan
helhedstænkning være en måde at få mest
muligt ud af færre midler. Derfor kan det
være en fordel at skabe synergi mellem
biodiversitet og kommunens øvrige indsatser og målsætninger som fx rekreative
muligheder og sundhed. Som det fremgår
af eksemplerne, er synergier allerede noget,
der er øje for i kommunerne.

gøre byen mere attraktiv. På baggrund af
borgernes ønsker har områdets rekreative
udfoldelsesmuligheder fået et helt centralt
fokus. Konkrete forslag er at bygge gangbroer i et dalområde tæt på byen, så der
bliver bedre mulighed for leg og bevægelse
for byens borgere samtidig med, at man
ikke ødelægger det lavtliggende områdes
flora og fauna. Et andet forslag er at koble
Egtved by via stisystemer til Egtved Ådal,
som er et større Natura 2000-område få kilometer væk. Med stisystemet bindes byen
bedre sammen med de omkringliggende
natur- og landskabelige værdier. Eksemplet
viser, hvordan borgerne kan få adgang til
naturoplevelser uden at ødelægge grundlaget for dyre- og plantelivet. Desuden er
Egtved et eksempel på, at biodiversitetstiltag nemt kan inkor-poreres i byfornyelses-

Et godt stisystem i byen gør det lettere at leve sundt.
HH

Vandløb gennem byer fungerer oftest både som
økologiske korridorer og rekreative områder. HH

Grøn byfornyelse i Egtved ved Vejle
I 2011 formulerede Vejle Kommune en strategi for områdefornyelse af Egtved bymidte.
Egtved er med sine 2200 indbyggere den
mindste af de 5 tidligere hovedbyer i kommunen. Byens befolkningstal er stagnerende, mens gennemsnitsalde-ren er stigende.
Byfornyelsesprojektet sigter derfor på at
Egtved Ådal - visualisering af planer. VK

projekter, som kommuner søsætter for at
imødekomme nogle af de udfordringer som
byer af samme geografiske størrelse som
Egtved står overfor.
Nybyggeri med fokus på
bæredygtighed i Odense
Odense Kommune lægger i sin miljøpolitik
stor vægt på behovet for at skabe en bæredygtig udvikling i byerne. Her er udbygning
af forstadsområdet Bellinge Fælled et godt
eksempel, fordi det direkte er udformet på
baggrund af fem bære-dygtighedskriterier.
Ét af disse er biodiversitet. Som det ses på
illustrationen gennemskæres området af
grønne strukturer, der tager udgangspunkt i
områdets landskabelige karakteristika.
På de laveste arealer ligger en sø med vådområder. På de højeste områder en bypark.
Og her imellem ligger en fælled. På den
måde får alle beboere natur lige uden for
deres vindue. Kvarteret bliver derved fyldt

Plan over Bellinge Fælled.

Grønne strukturer gennem det nye boligområde

med rekreative, grønne områder, naturlegepladser, fælles bålpladser og mulighed for
eksempelvis dyrehold og kanolav. Desuden
friholdes de grønne områder for biltrafik.
Helt ned til anlægsarbejdet og i byggefasen
er der fokus på det bæredygtige. Lastbilerne får fx ikke lov til at køre mange kilometer
væk med den overskydende jord. I stedet
bliver jorden brugt andre steder på fælleden. På den måde opbygges et område,

hvor der passes lidt bedre på naturen, og
hvor der bliver tænkt lidt mere over det liv,
der skal leves i kvarteret.

Det kan være en god idé:
• At udvikle artsrige, grønne oråder,
der også giver rekreative og sundhedsmæssige gevinster for byboerne, ved byfornyelse og nybyggeri.

Katalog med gode ideer
Det kan være en god ide:
• At forbedre biodiversiteten gennem enkle
tiltag, som fx lavere græsslåningsfrekvens
i visse områder, ændret ukrudtsbekæmpelse og ved at lade dødt træ eller
træstubbe blive stående i byens parker.
Der kan leve andre insekter og dyr i døde
træer eller højt græs end på mere traditionelle parkarealer. Dermed kan kommuner
på en simpel måde fremme og variere
dyre- og plantelivet i byen.
• At etablere lommeparker eller minihaver
nye steder i byerne. De kan udformes som
midlertidige grønne åndehuller, der kan
nedlægges igen, hvis arealet skal bruges
til andre formål. Lommeparker kan også
skabe nyt liv i ”døde” områder af byen,
hvor fliser og asfalt har overtaget.

Klippede stier i det lange græs. Brønshøjparken. KU

Gamle træstammer lagt over en rende. Med enkle
midler er der arbejdet med vandafstrømning, dødt
ved til insekter og ikke mindst det rekreative aspekt
med mulighed for at lege og udforske. KU

• At kommunerne i planlægningsfasen opdeler naturområder i henholdsvis by-natur
og bynær-natur. Det kan skabe et bedre
overblik over hvilke dyr og planter, man vil
tilgodese, fordi livsbetingelserne varierer
som følge af forskelle i habitaterne. Overblikket giver et bedre udgangspunkt for
den efterfølgende forvaltning.
• At kommunen foretager en screening af
den aktuelle biodiversitet i kommunen.
Det kan hjælpe til at danne et overblik
over den aktuelle status for biodiversiteten. En måde at screene et område på er
ved at bruge et såkaldt biodiversitetsindeks, som man har gjort i fx Malmø.

Urban farming på havnen i Fredericia. Mens havnearea-let venter på udvikling, er mere end 300 plantekasser
taget i brug af et bredt udsnit af byens borgere. TH Billede er rekvireret hos Fotoco

• At vand i højere grad tænkes ind i bymiljøet, da adgang og nærhed til vand spiller
en stor rolle for udvikling af biodiversiteten
samtidig med, at det er meget attraktivt for
borgerne.
• At forvaltningen ud over at fokusere på
den enkelte art også forholder sig til det
økosystem, det miljø, den enkelte art lever i
• At kommuner i højere grad tilgodeser
hjemmehørende arter, når nye grønne
byområder anlægges og omlægges. Ofte
er eksotiske arter mere robuste i forhold til
at leve i bymiljøer, men det er ikke optimalt for biodiver-siteten kun at fokusere
på eksotiske arter. Hjemmehørende arter
understøtter i højere grad den danske flora
og fauna og samlede økosystemer og kan
derfor også prioriteres.

Ny by-natur med grønne tage og begrønning af facader. Projekt ”By til Gade” i Odense lukker en 4-spors
gade gennem centrum, og lægger i stedet en kile af
bygninger med grønne tage. UCS

Vand giver stor diversitet af planter og insekter. Her
bl.a. kvan og gærde-snerle i en bypark. HH

Han af sommerfuglen sortåret hvidvinge. Som værtstræer foretrækker den hjemmehørende arter som fx
hvidtjørn og almin-delig røn. NE

Frugt af dunet gedeblad - også kaldet caprifolium en hjemmehørende art. De nye skud af planten er
føde for hjortevildt. Bærrene er giftige for mennesker,
men bliver ædt af fugle. BP

Begrønning af skur til aﬀaldscontainere ved
etageejendomme. Godt for fugle og insekter. HH

Bynære skove kan skabe en god kobling mellem
byen og de bynære områder og gavner vilkårene for
bio-diversiteten. KU

Vand gavner biodiversiteten. Bynatur i centrum af Odense, hvor der bl.a. ses isfugl, vandstær, bjergvipstjert, vandfla-germus samt planter som engkabbeleje og brudelys. HH

Find mere viden
Mere sammenhæng i naturen
- En eksempelsamling til planlæggere
og naturforvaltere i Danmark
Naturstyrelsen
Findes på: www.nst.dk

Biodiversitet og grønne byer
- En eksempelsamling til byplanlæggere
og beslutningstagere
Naturstyrelsen
Findes på: www.nst.dk

Biodiversitet i byer
- Forslag til synergier mellem biodiversitet
og byudvikling
Naturstyrelsen
Findes på: www.naturstyrelsen.dk.
Søg på ordet ”Biodiversitet i byer” i søgefeltet

Arkitekturpolitik
- Mennesker i centrum
Regeringen
Findes på: www.kum.dk.
Søg på ordet ”Arkitekturpolitik” i søgefeltet
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Biodiversitet og grønne byer
En eksempelsamling til byplanlæggere og beslutningstagere
Denne pjece kan bruges som inspiration til
kommunernes arbejde med at skabe mere
grønne byer med en større biodiversitet.
Naturstyrelsen 2014
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