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Forord 

Bevarelsen af biologisk mangfoldighed eller biodiversitet er i stigende grad blevet gen-
stand for opmærksomhed både på globalt og nationalt plan, idet det ses som en forudsæt-
ning for fremtidig bæredygtig udvikling. EU´s biodiversitetsstrategi 2011-2020 er et ud-
tryk for denne stigende opmærksomhed. Målet er at standse tilbagegangen i biodiversitet 
inden 2020. EU-initiativet Green Infrastructure er et væsentligt element i denne strategi 
og fokuserer målrettet på tiltag, der kan modvirke tilbagegangen både i det åbne land og i 
byerne. Danmark har tilsluttet sig 2020-målet og arbejder på forskellige planer for at 
Opfylde denne målsætning, senest har Natur- og Landbrugskommissionen anbefalet 
etableringen af et nationalt naturnetværk. Samtidig er der fokus på, hvordan kommuner-
ne kan bidrage til den overordnede målopfyldelse. Denne rapport skal ses i lyset af den 
målsætning, idet den specielt fokuserer på biodiversiteten i byerne. 
   
 Rapporten har to overordnede formål:  

 
1. Give inspiration til konkrete tiltag som øger til biodiversiteten 
 
2. Give inspiration til at planlægge for sammenhæng (struktur) mellem  
    grønne områder i og omkring byerne i kommunernes planlægning –     
    til gavn for biodiversiteten og for mennesker 

 
Biodiversiteten i byerne har gennem mange år været prioriteret forholdsvis lavt i forhold 
til det generelle design og etableringen af grønne områder i byen. Æstetik, rekreation og 
senere miljø og bæredygtighed i bred forstand har optaget planlæggere og forvaltere mere 
end biodiversitetsproblemstillingen. Det har betydet, at der typisk f.eks. ikke har været 
specielt fokus på arter og habitater, som tilgodeser den hjemmehørende flora og fauna. I 
forbindelse med de senere års stigende fokus på bylivet og byens miljømæssige funktio-
ner, og ikke mindst beslutninger om en mere bæredygtig varetagelse af udviklings- og 
driftsopgaver, er der også kommet en stigende opmærksomhed på de muligheder, der er 
for at forbedre og udvikle biodiversiteten i byerne.  
 
Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed defineres af IUCN (Internationale Union for 
Conservartion of Nature) på følgende måde: 
 

Biodiversity: The variability among living organisms from all sources including terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are 
part; this includes diversity within species, between species, and of ecosystems. 
 
Definitionen understeger nødvendigheden af at anlægge en systemorienteret tilgang, idet 
den omfatter både arterne og de habitater, som er nødvendige for at fastholde og udvikle 
den eksisterende biodiversitet. Forbedring og udvikling af den biologiske mangfoldighed i 
byerne kræver med andre ord en helhedsorienteret planlægning og forvaltning. Ofte kan 
der være en økonomisk gevinst at hente idet en ekstensivering af de driftsmæssige forhold 
og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger fint kan gå hånd i hånd med forhold der 
fremmer biodiversitet. 
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Rapporten er en eksempelsamling, der indeholder eksempler på planlægning og forvalt-
ning, der på forskellig måde har fokus på at bevare og forbedre biodiversiteten i byerne. 
Den kombinerer en række praktiske internationale og danske eksempler fra det strategi-
ske niveau ned til konkrete projekter. 
 
Rapporten indledes med syv internationale eksempler fra Singapore, Berlin, Augusten-
borg og Stokholm i Sverige samt London, Portland og Seoul.  
   
Der er i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening) og Naturstyrelsen også ud-
valgt syv danske kommuner: Aalborg, Egtved (Vejle), Odense, Langeland, Næstved, Fre-
derikssund og København. I forbindelse med valget blev det prioriteret, at det er byer af 
forskellige størrelse og med forskellige geografisk lokalisering. 
 
Det har været et kriterium for udvælgelsen, at eksemplerne er illustrative. Flere af dem 
tager afsæt i ønsket om en bæredygtig udvikling, og de omfatter temaer som klimatilpas-
ning, sundhed og rekreation ud over at sigte mod en forøgelse af biodiversiteten. De valg-
te eksempler er med til at understrege, at det specifikke fokus på biodiversitet i byerne 
endnu er i sin vorden.  

 
Rapporten er tænkt som inspiration for danske planlæggere og forvaltere. Med henblik på 
at belyse biodiversitetsforbedrende tiltag i de udvalgte byer, undersøges hvilke potentialer 
og muligheder, der findes for at udvikle den grønne struktur yderligere, herunder sam-
menhæng med grøn struktur på regionalt plan. Det har i den forbindelse været et kriteri-
um at operere ud fra forhold, som er mulige at implementere i forbindelse med kommu-
nernes planlægning. 
 
Projektet opstiller afslutningsvis forslag til, hvordan biodiversitet kan fremmes gennem 
grøn strukturplanlægning, som kan deles af politikere, forvaltere, nøglepartnere og borge-
re. 
 
Projektet er udarbejdet af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning for Naturstyrelsen. 
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Sammenfatning 

Prioriteringen af biodiversitet i byer er forholdsvis ny, og analysen af de internationale og 
danske eksempler viser tydeligt, at der i byerne findes et stort potentiale for at forøge den 
eksisterende biodiversitet. Dels kan forholdene inde i byerne forbedres, dels kan koblin-
gen til de bynære grønne områder udvikles. Derved kan den biologiske barriere, der nor-
malt findes mellem by og land, gøres mere diffus. Resultatet vil være bedre vilkår for in-
teraktion mellem naturen i og uden for byerne. 
 
Konkret viser eksemplerne, at der findes mange forskellige muligheder og metoder til at 
styrke den biologiske mangfoldighed i byerne. Derfor kan det klart anbefales at starte 
med at udvikle en strategi og overordnet planramme, hvor der opstilles mål for fremme af 
biodiversiteten. Denne planramme kan med fordel skabes på baggrund af en screenings-
proces, hvor man danner sig et overblik over den aktuelle status for biodiversiteten i den 
pågældende by og eller kommune. Hvor findes den og hvad er tilstanden. Eksemplerne 
viser klart, at den enkleste og måske også økonomisk mest effektive metode til at forøge 
biodiversiteten i byerne er at indtænke biodiversitetsfremmende foranstaltninger i andre 
miljøforbedrende tiltag. Man kan f.eks. samtænke biodiversitet med klimatilpasningstil-
tag og med rekreative forbedringer. Ved at implementere disse tiltag sammen skabes et 
multifunktionelt miljø, hvor flere forhold tilgodeses, og det kan kan medvirke til at skabe 
en bedre forankring. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at forbedringer af 
biodiversiteten ikke alene har indflydelse på antallet af arter og den enkelte habitat. Et 
artsrigt og velfungerende grønt miljø medvirker også til, at den besøgende får en positiv 
oplevelse og ofte lyst til at opholde sig længere udendørs. En forbedret biodiversitet kan 
med andre ord have en positiv indflydelse på både sociale og helbredsmæssige forhold.  
 
Det anbefales: 

 At man udvikler en overordnet strategi for forbedring af biodiversitet 

 At der gennemføres en kortlægning af  eksisterende biodiversitet i by-

en/kommunenAt der inddrages lokale interessegrupper og lokal ekspertise 

 At der efterfølgende opstilles konkrete mål for forbedringerne 

 At disse mål indtænkes i andre miljøforbedrende tiltag, f.eks. klimatilpasning, 

og rekreativ udvikling 

 At man tilstræber en multifunktionel udvikling af de enkelte områder 

 At koblingen mellem by og bynære områder indtænkes  

 At man er opmærksom på at indtænke koblingen mellem grønne områder og 

sociale og sundhedsmæssige forhold 

 
I nogle byer har man udpeget en række indikatorarter, hvis levevilkår man ønsker at 
fremme. Det medfører, at der etableres en række forbedringer, der er målrettet disse ar-
ter. Men typisk udgør den enkelte art blot en del af et mere komplekst økosystem. Dens 
trivsel afhænger bl.a. af, at der skabes tilsvarende gode vilkår for de arter, den er afhængig 
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af. Det er derfor vigtigt, at man ikke alene forholder sig til den enkelte art, men også an-
lægger en mere systemorienteret procedure i forbindelse med nye anlæg. 
 
Det anbefales: 

 At man ud over at fokusere på den enkelte art, også forholder sig til det økosy-

stem, den enkelte art kræver. Med andre ord skal man inddrage habitaten og 

de dertil knyttede arter 

 
Eksemplerne viser også, at der er områder i byerne, som hidtil ikke har indgået i planerne 
om forbedring af biodiversiteten. Det drejer sig specifikt om erhvervs- og industriområ-
der. Denne type områder indeholder et stort potentiale, da de typisk udgør et mellemom-
råde mellem den egentlige by og det åbne land. Udnyttelsen af denne beliggenhed er sjæl-
dent tænkt ind i vurderingen af biodiversiteten i byerne, og den kan udnyttes bedre. Igen-
nem et samarbejde med ejerne i form at grønne partnerskaber kan virksomhederne indgå 
i arbejdet med at forbedre biodiversiteten. Ud over at gavne biodiversiteten kan virksom-
hederne også bruge den i deres markedsføring. En bevidst forvaltning af de grønne områ-
der kan dels være til gavn for medarbejdernes rekreative muligheder, dels kan partner-
skabet medvirke til at skabe et grønnere image for den enkelte virksomhed. Denne type 
partnerskaber kendes allerede, men de ses indtil videre kun i begrænset omfang og kan 
udvikles i langt højere grad. 
 
Det anbefales: 

 At man også sættes fokus på udviklingen af biodiversitet i erhvervs- og indu-

striområder  

 At der udvikles grønne partnerskaber med virksomheder i lokalområderne 

 
Udviklingen af partnerskaber, der involverer grønne organisationer og borgere i lokalom-
råderne, kan på tilsvarende måde være hensigtsmæssig. Erfaringer fra de forskellige pro-
jekter viser, at man med fordel kan orientere og inddrage borgerne forholdsvis tidligt i 
processen. Det gælder især for de borgere i det lokalområde, hvor forandringerne vil ske. 
Man kan også inddrage borgerne i et samarbejde, der rækker udover projekt- og anlægs-
fasen. Samarbejdet kan også omfatte driftsfasen, hvor disse grupper påtager sig et egent-
ligt medansvar for driften, typisk i et specifikt anlæg. For at påtage sig dette medansvar 
kan de f.eks. få en relativt stor medindflydelse på formål og udformning. Denne type 
partnerskaber ses endnu kun ganske få steder. Ikke desto mindre indebærer et sådant 
samarbejde en tydeligere og mere klar involvering af de fremtidige brugere, og derved 
bliver de biodiversitetsforbedrende forandringer bedre forankret i lokalområdet. I forbin-
delse med udviklingen af sådanne samarbejdsrelationer er det dog samtidig en nødven-
dighed at opstille en klar og veldefineret ramme for samarbejdet og driften af området.  
 
Det anbefales: 

 At man skaber en planramme for projektet, som sikrer, at berørte borgere 

kan involveres med henblik på en lokal forankring 

 At berørte borgere inddrages/orienteres om udviklingsplanerne på et for-

holdsvis tidligt tidspunkt i processen  

 At der udvikles nye samarbejdsformer i form af grønne partnerskaber mellem 

borgere/organisationer og den kommunale forvaltning med henblik på at 

borgergrupper/organisationer kan indgå i et driftsfælleskab 
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Analysen af de forskellige eksempler viser, at der ofte opstår problemer i forbindelse med 
evaluering og opfølgning i forhold til de forskellige iværksatte tiltag. Det skyldes primært 
en efterfølgende  monitering/screening af biodiversiten ikke er inkluderet i projektet. En 
vurdering af de enkelte tiltags effekt på biodiversiteten kan have betydning for en eventu-
el videreførelse eller være afgørende for, om der skal igangsættes yderligere initiativer. 
Det kan derfor anbefales at indtænke metoder til effektvurdering. Man f.eks. bruge et 
biodiversitetsindeks som det ses i henholdsvis Singapore, Berlin og Malmø. Disse indeks 
kan anvendes til at opstille grønne krav i forbindelse med nyanlæg. Desuden bevirker 
anvendelsen af indeks, at det bliver mere enkelt at foretage en efterfølgende vurdering og 
evaluering. Samtidig bliver det muligt at sammenligne forskellige bygninger, områder og 
byer. 
 
Det anbefales : 

 At man i forbindelse med nyanlæg og forbedringer af eksisterende anlæg ind-

tænker metoder til effektvurdering 

 At indflydelsen fra nye grønne anlæg effektvurderes i forhold til, hvor meget 

de påvirker biodiversiteten – ved hjælp af biodiversitetsindeks 

 At man prioriterer at foretage en efterfølgende effektvurdering af iværksatte 

tiltag   

 
De forskellige analyser af udenlandske og danske byer har illustreret en lang række for-
skellige tiltag, som alle sigter mod at forbedre biodiversitet i byerne. Eksemplerne omfat-
ter både overordnede planrelaterede tiltag, som tager afsæt i udviklingen af mere bære-
dygtige områder, og mere specifikke lokale aktiviteter, der er meget konkrete. Eksempler-
ne viser også, at ikke alle tiltag er forbundet med store anlægsomkostninger. Ofte kan selv 
mindre tiltag have en gunstig effekt. Det kan f.eks. være et spørgsmål om at indtænke 
biodiversitet i forbindelse med den almindelige drift af byens grønne områder. En lavere 
frekvens af græsslåning, ændret ukrudtsbekæmpelse og tilstedeværelsen af dødt har be-
tydning for en lang række arter. Der findes flere eksempler på nyanlæg, som alene er ba-
seret på eksotiske arter af blomster, træer og buske. Men hjemmehørende arter skaber 
typisk en mere velfungerende habitat for det hjemmehørende dyreliv, og er ikke nødven-
digvis forbundet med højere omkostninger. 
 
Det anbefales: 

 At biodiversitet prioriteres ved nyanlæg og renovering, sådan at der udvikles 

egnede habitater både med hensyn til udformning og artsvalg 

 At driftsformen tilpasses, så den begunstiger en forøgelse af biodiversiteten 

 At man i højere grad bruger hjemmehørende arter i forbindelse med nyanlæg 

 At man nytænker med hensyn til brugen af uanvendte flader i byerne, f.eks. 

gavle og tage, da de kan medvirke til at skabe lokale grønne forbindelser 

 At vand i højere grad tænkes ind i bymiljøet, da adgang og nærhed til vand 

spiller en stor rolle for udvikling af biodiversiten 
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1. Sammendrag -  
internationale eksempler 

Den negative udvikling af biodiversiteten er ikke kun et dansk fænomen, men derimod en 
udvikling som genfindes på globalt plan. Samtidig er der også internationalt et ønske om 
at planlægge og naturgenoprette på en mere helhedsorienteret måde. Der er behov for 
metoder og planer, som ikke blot fokuserer på en enkelt sektor, men via forskellige plan-
mæssige tiltag får et mere bredt sigte. For at sætte de danske eksempler ind i et bredere 
og mere internationalt perspektiv, gennemgås i det følgende kortfattet syv udvalgte inter-
nationale eksempler. Bagerst i rapporten findes den fulde repræsentation af eksemplerne. 
De er udvalgt blandt en langt mere omfattende gruppe, fordi de på hver sin måde repræ-
senterer tiltag, som kan virke inspirerende i forhold til de problemstillinger, der for tiden 
arbejdes med i Danmark. Der er dog tale om et meget begrænset udpluk blandt en lang 
række tiltag, der også ville kunne være interessante i en dansk kontekst. 

 

1.1 Singapore, City Biodiversity Index (CBI) 
The City Biodiversity Index er en indekseringsmetode til at kortlægge og sammenligne 
biodiversiteten i og mellem forskellige byer (CBI). Indekset består af 23 overordnede kva-
litetsparametre, der tager højde for bl.a. andel af grønne områder i byen, biodiversitet, 
økosystemservices og forvaltning. Det er møntet de lokale myndigheder. 
 

1.2 Berlin, Tyskland – Biotope Flächenfactor 
Berlin har udviklet et landskabsprogram “Landschaftsprogramm – LaPro” for at bevare 
naturen og den biologiske mangfoldighed i byen. Et af midlerne til at nå dette mål er Bio-
top Flächenfactor (BFF), der bliver brugt i de tætbebyggede områder for at sikre de 
”grønne kvaliteter”. Hver gang der bygges nyt, skal bygherren arealmæssigt tage højde for 
et grønt design ved at bruge et pointsystem, der værdisætter forskellige grønne strukturer. 
 

1.3 Augustenborg, Sverige – Augustenborgs blågrønne byrevolution  
Augustenborg i Malmø er et godt eksempel på, hvordan man kan håndtere regnvand på 
en innovativ måde, der kan forvandle en grå bydel, hårdt ramt af sociale problemer, til en 
attraktiv grøn bydel med højere biodiversitet. Det er primært gjort ved at integrere grønne 
tage, regnbede, regnvandskanaler og søer. 
 

1.4 Stockholm, Sverige – National stadspark 
Stockholm har en rig biodiversitet med mange gamle træer integreret som en del af byen. 
I 1990’erne var dette område truet af byudvikling. Men på foranledning af brugergrupper, 
internationale NGO’er og regeringen har Stockholm oprettet verdens første urbane natio-
nalpark og derved sikret høj naturkvalitet for besøgende og høj biodiversitet i centrum af 
byen. 
 

1.5 London, UK – The London Orchard Project 
I London har et frugthaveprojekt givet inspiration til produktionen af frisk frugt i byen. 
Derudover har det ført til, at beboere i lokalsamfundet bruger mere tid i det fri sammen 
med hinanden og har adgang til og mulighed for at nyde frisk frugt. LOP har fokus på 
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gamle engelske frugtsorter, og restaurering af specielt gamle frugthaver har høj prioritet 
for projektet såvel som for biodiversiteten. 
 

1.6 Portland, Oregon – Green Street Programme 
Portland har udarbejdet strategier med henblik på at øge det grønne i byen. Én er et 
Grønne Gader Program (GSP), der integrerer grønne områder langs veje. Målet er at 
håndtere og rense regnvand, men også at forbedre infrastrukturen for bløde trafikanter, 
gøre områderne kønnere, såvel som at forbedre de grønne områder for både mennesker, 
dyr og planter. Projektet kan have stor indflydelse på biodiversiteten, fordi det giver for-
øget grønt areal og forbedret sammenhæng. 
 

 
Figur 1. Regnbede i Portland. Bedene er anlagt så de både virker forskønnende på by-
miljøet samtidig med at de skaber bedre vilkår for biodiversiteten. 
  

1.7 Seoul, Sydkorea – Genetablering af floden Cheonggyecheon 
En meget stor procentdel af Seoul udgøres af  befæstet areal, næsten uden grønne parker 
og lignende. Et forslag som fik bred folkelig opbakning, førte i 2003 til fjernelse af en 
restaureringsklar motorvej og blotlægningen af en underliggende flod, hvilket skabte et 
nyt stort grønt område midt i byen. Selvom borgerinddragelsesprocessen blev negligeret, 
og projektet også blev kritiseret, gik implementeringen hurtigt. Generelt anses projektet 
for at være en succes, der har øget naturkvaliteten for mennesker og dyr i byen. 
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2. Biodiversitet og den  
  enkelte kommune 

I dette kapitel beskrives en række eksempler på, hvordan den biologiske mangfoldighed 
kan fremmes i den kommunale forvaltning – både når det gælder den overordnede plan-
lægning, og når det kommer til den praktiske udmøntning af planerne.  Det er tanken, at 
disse eksempler kan tjene som inspiration til indsatsen i andre kommuner. I beskrivelsen 
vil indgå en vurdering og perspektivering samt særlige opmærksomhedspunkter. 
I forbindelse med valget af byer og kommuner er det prioriteret, at der indgår byer af 
forskellige størrelse og med forskellig geografisk lokalisering. Dette valg er foretaget for at 
sikre en bred repræsentation af landets byer og kommuner, idet startegier og aktuelle 
tiltag, udover at tage afsæt i overordnede problemstillinger som miljø, bæredygtighed, 
klima og biodiversitet, også bliver stedspecifikke, da de tilpasses de enkelte områder. De 
syv udvalgte byer og kommuner gennemgås kort i det følgende. Vi begynder i nord og 
slutter i øst. 
 

2.1  Aalborg Kommune 
Aalborg Kommune har udviklet et forslag til en hovedstruktur, som også omfatter den 
grønne struktur og samtidig adresserer biodiversitet. I hovedstrukturen opstilles en ræk-
ke overordnede mål, der kombinerer biodiversitet, miljø, sundhed og rekreative oplevel-
ser. I forslaget præciseres, at der i byernes grønne arealer skal skabes størst mulig biolo-
gisk mangfoldighed. 
 

 
Figur 2. Bynære skove kan skabe en god kobling mellem byen og de bynære områder og 
gavner vilkårene for biodiversiteten 
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Konkret nævnes, at: 
 De bynære skove, parker og kommunalt ejede arealer så vidt muligt skal over-

gå til en drift, der fremmer den biologiske mangfoldighed 
 Der skal laves naturgenopretning og naturpleje 
 Værdien af høj biologisk mangfoldighed skal formidles til borgerne 
 Der skal etableres ny natur, der kan forbedre og understøtte et sammenhæn-

gende netværk af økologiske forbindelser i kommunen 
 
Forslaget til hovedstrukturen bliver yderligere konkretiseret i forslaget ”Grøn-blå struk-
tur”, som er et helhedsorienteret indspil til en sammenhængende politik og struktur for 
natur, landskab, miljø  og friluftsliv. Det er karakteristisk for ”Grøn-blå struktur”, at der 
gennemgående formuleres mål og initiativer på tværs af de traditionelle sektorer. Hensig-
ten er, at den enkelte indsats skal skabe synergi med andre sektorer, og derved bliver 
udbyttet multifunktionelt. Mere konkret er målet at skabe et net af kiler og bånd, som 
bindes sammen af økologiske og rekreative forbindelser. ”Grøn-blå struktur” kan ses som 
en mere konkret udmøntning af hovedstrukturen og de mål, som nævnes i den forbindel-
se. ”Grøn-blå struktur” er opad knyttet til hovedstrukturen, men samtidig er den knyttet 
til implementeringen af otte andre planer og strategier. På den måde sikres en bred 
målopfyldelse inden for forskellige områder som natur, biodiversitet, rekreation og sund-
hed. Samtidig sigtes der mod at skabe større oplevelseskvaliteter for borgerne. 
 
I forbindelse med ”Grøn-blå struktur” er der også skabt et forbedret overblik over natur 
og biodiversitet i kommunen. Det er fremkommet, ved at man i forbindelse med kommu-
nalreformen i 2007 har foretaget natur- og kvalitetskortlægning af kommunens § 3-
arealer. Det overblik, der er skabt, har gjort det muligt for kommunen at fastlægge den 
generelle retning for planlægningsarbejdet, inden der planlægges i detaljen. Den valgte 
fremgangsmåde bevirker samtidig, at det bliver mere enkelt for kommunen at prioritere 
imellem de forskellige opgaver. 
 
Mål Fokusområder  
Øger biodiversitet Fremme spredningskorridorer for dyr/planter + 
 Flere træer og mere…… + 
 Bevare eksisterende beplantning + 
   
Naturværdier Green-blå struktur/økologiske forbindelser + 
 Mere grønt i byerne + 
 Kyst, skov, parker – rekreative arealer + 
   
Klimatilpasning Klimascenarie N 

 Oversvømmelser + 
 Håndtering af vand + 
 Risikominimering + 
 Geografiske fokusområder N 

 
 
 
Figur 3.  I figuren fra Aalborg Kommunes "Redegørelse for bæredygtighed - Hoved-
strukturrevision 2013" præsenteres fokusområderne, bl.a. forøget biodiversitet. I anden 
linje er slutordet faldet ud. Antagelig skulle der have stået "Flere træer og mere dødt 
ved". 
 



14 Biodiversitet og grønne byer 

 

I Aalborg Kommunes "Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013" fra 
28-11-2013 fremgår det blandt andet, at det er et mål at øge den biologiske mangfoldig-
hed, også i byerne. Afsnittet ”Grønne byer” har som mål, at der skal indarbejdes sam-
menhængende grønne elementer i og ved byerne – til gavn for både mennesker, dyr og 
planteliv – og at begrønning generelt skal prioriteres.  
 
Forslaget Grøn-blå struktur udpeger vigtige overordnede grønne og blå kiler, bånd og 
forbindelser og bygger på eksisterende skove, parker og naturområder. Der skabes sam-
menhæng mellem eksisterende større naturområder med grønne kiler og skabes forbin-
delser fra det åbne land ind til byernes grønne områder. Der er mål om, at der i byerne og 
omkring byerne skal være sammenhængende grønne elementer, f.eks. som grønne kiler, 
skov på bakketoppen, grønne områder og begrønning af f.eks. tage, facader og p-pladser. 
Og i afsnittet "Naturværdier” fremhæves den grøn-blå struktur, økologiske forbindelser, 
den grønne og blå ring om Aalborg og målet om sammenhængende grønne elementer i 
byen, der øger naturværdien. De grønne områder understøttes af naturgenopretninger. Et 
konkret eksempel på et vellykket projekt er naturgenopretningen af Guldbækken i Svens-
trup. Kommunen har i samarbejde med en borgergruppe gennemført en naturgenopret-
ning, som kombinerer og forbinder forbedringer af den biologiske mangfoldighed med en 
udvikling og fornyelse af de rekreative faciliteter. 
 
Dette projekt følges op med årlige el-fiskeregistreringer, der har kunnet påvise en klar 
fremgang i ørredtætheden, ikke mindst de unge ørreder. Borgerinddragelsen har fundet 
sted ikke alene i den indledende fase, men også ved at skoleelever fra nærliggende skoler 
ved flere lejligheder har været med som hjælp. De har f.eks. været med til at tælle fiskene 
på en af stationerne. Desuden hjalp børnene med at sætte de el-fiskede aborrer og geder 
ud i den nyrestaurerede Vestermølle Sø. Der er desuden sket opfølgning i form af måling 
af effekten på vandkvaliteten. Det er sket ved anvendelse  af Dansk Vandløbsfaunaindeks, 
som bygger på tilstedeværelse eller fravær af en række ferskvandsdyr. Eksemplet rummer 
både sammenhængende overordnet planlægning, udnyttelse af naturgivne kvaliteter, 
borgerinddragelse i alle faser og opfølgning på målsætningen. 
 
 
2.2 Egtved i Vejle Kommune 
Egtved i Vejle Kommune udgør et eksempel på en by af mellemstørrelse, og KL begrunder 
bl.a. valget med kommunens forståelse for sammenhæng mellem byens karakteristiske 
landskabselement (her ådalen) og den omkringliggende natur, borgerinddragelsens idéer 
(planlægningsprocessen), grønne rum m.m. 
 
Mellemstørrelsebyerne er udfordret på en lang række parametre: Fraflytning, funktions-
tømning, bolignedslidning, forringet infrastruktur (veje, vand, kloak etc.). Der er betyde-
lige udfordringer – og det er ikke realistisk, at borgere, brugere, politikere eller embeds-
mænd vil planlægge for disse byer med biodiversitet som et hovedformål. Men ved at 
inddrage ”det grønne” generelt og specifikt, er det faktisk alligevel muligt at skabe bedre 
forhold for biodiversiteten– som eksemplet viser. Eksemplet fra Egtved udgøres af et 
byfornyelsesprojekt, som bl.a. sigter på at gøre byen attraktiv og binde den bedre sammen 
med den omkringliggende natur. Egtved indgår sammen med seks andre byer af samme 
størrelse i ”Projekt Mellemby” hvor videndeling og erfaringsudveksling er hovedtemaet.  
 
Byfornyelsesprogrammet i Egtved handler specifikt om fornyelse af Egtved bymidte. Et af 
elementerne handler om, hvordan naturen og de omkringliggende kulturelle attraktioner  
kan knyttes til byen. Biodiversitet er således ikke et hovedfokus, men er kommet ind som 
en del af projektet, idet de rekreative områder også bidrager til større biodiversitet. F.eks. 
ønsker kommunen at konvertere nogle dyrkede arealer nær Egtved bymidte til afgræs-
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ningsarealer, at naturgenoprette nogle mindre vandløb og at etablere en mindre sø. En 
del af projektområdet ejes af kommunen.  
 
Der kan være grund til at hæfte sig ved dette gode eksempler på, at man ved at kende 
potentialet i området, inddrage borgere og inddrage ”det grønne” generelt og specifikt 
faktisk alligevel kan skabe og sikre forbedrede levesteder for et varieret dyre- og planteliv. 
Og variation skaber mangfoldighed. 
 
Den gruppe borgere, der har arbejdet med emnet ”Natur og stier”, har beskæftiget sig 
med engarealet omkring åen syd for Dalgade. Området er lavtliggende og omfattet af en 
række restriktioner, der skal sikre områdets flora og fauna. Engen er dels offentlig, dels 
privatejet, men området skal bevares som en grøn kile. Der er meget dyreliv i området, og 
borgerne ser gerne øget skovplantning for at forbedre forholdene for dyrelivet. Forslagene 
omfattede også etablering af en sø og stier til bl.a. byparken, bålplads, shelters og naturle-
geplads. Desuden kobles Egtved via stisystemer til et større Natura 2000-område ”Egtved 
Ådal” få kilometer fra byen. 
 
Selv om dette projekt ikke indeholder ordet biodiversitet, rummer det en forståelse for 
sikring af de eksisterende rammer, som igen sikrer den hjemmehørende flora og faunas 
levesteder. Desuden skaffes borgerne adgang til naturoplevelser uden at ødelægge grund-
laget for disse. Så enkelt kan det gøres! 
 
2.3   Odense Kommune 
Odense er centralt placeret midt på Fyn. Odense å og fjord skaber forbindelsen til havet. I 
byens miljøpolitik findes en erklæret målsætning om at være ”Danmarks grønneste stor-
by”, om at standse tilbagegangen i biodiversitet og fordoble naturarealet. Der er også fo-
kus på, at ”alle borgere skal have kort og nem adgang til naturområder af høj kvalitet”. Og 
i de overordnede mål er det formuleret, at ”sikring og forbedring af levevilkår for dyr og 
planter” også er vigtige, ”den genetiske art” omtales, og at det sker ”af hensyn til befolk-
ningens muligheder for alsidige naturoplevelser nu og i fremtiden”.  Det er noget af det 
mest direkte med adresse til byernes biodiversitet, der er formuleret. 
 
Arbejdet med forbedringen af biodiversitet i Odense kommer til udtryk på forskellige 
måder. Udgangspunktet er Miljøpolitikken 2012, som især fremhæver behovet for en 
bæredygtig udvikling. "Bæredygtighed" – et meget anvendt og elastisk ord – skal også her 
opfattes som en meget bred term, der omfatter både miljømæssige, rekreative, naturrela-
terede og sociale forhold. En af visionerne i miljøpolitikken formulerer, at ” Naturen er 
det bæredygtige livsgrundlag i Odense”, og at forbedringen af biodiversitet indgår i denne 
vision. 
 
Derudover er der fokus på den grønne struktur i byen. Igennem kommuneplanen er der 
igangsat en række specifikke tiltag, som på forskellig måde også er målrettet bevarelse og 
udvikling af den grønne struktur. Nogle af disse tiltag inddrager biodiversitet og bevarel-
sen eller forbedringen af denne. 
 
Temaer fra kommuneplanen: 

 Generel fokus på biodiversitet i driften af parker og skove 
 Bellinge Fælled – bæredygtig byggemodning – hvor én af fem bæredygtig-

hedsparametre er at forøge biodiversiteten 
 Naturpleje på enge 
 Hegn af kvas, der både giver øget biodiversitet og er smukt og brugsvenligt 

som gelænder 
 Plante mange forskellige slags planter, buske og træer 
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Kommunen har opsat et krav til friarealer – den såkaldte ’Friarealnorm’, hvilket sikrer 
nye grønne områder i forbindelse med byggemodning af nye byudviklingsområder. Der er 
i kommunen også en generel erkendelse af, at grønne områder, med blandt andet høj 
biodiversitet, medvirker til at skabe et attraktivt arbejds- og boligmiljø. Den grønne struk-
tur opfattes derfor som en naturlig, vigtig og meget benyttet del af den moderne storby. Et 
bagvedliggende mål er samtidig, at arealerne skal kunne udvikles og anvendes multifunk-
tionelt. En multifunktionel anvendelse omfatter, at naturområderne også skal kunne bru-
ges rekreativt, ud over at de f.eks. forbedrer klima- og miljøforhold. Igennem denne an-
vendelse får man en mere omfattende målopfyldelse på tværs af forskellige sektorer.  
 
Elmelund Skov er et eksempel på det. Skoven bruges både i forbindelse med sikring af 
grundvandsressourcen, skaber nye rekreative muligheder og sikrer og forbedrer biodiver-
sitet. Man vil skabe et varieret skovlandskab med variation mellem skovdækkede og åbne 
arealer med græsning eller høslet. Småsøer vil blive etableret af hensyn til frøer  
I Bellinge Fælled-projektet – kaldet den "første bæredygtige udstykning" for en ny bydel i 
Bellinge – anføres det, at man vil beplante alene med hjemmehørende arter. Endnu af-
venter man dog at tage hul på planerne. Der mangler også en beskrivelse af opfølgning og 
evaluering af målene. Det bør nok udgøre et vigtigt opmærksomhedspunkt. 
 
2.4  Langeland 
Som eksempel fra landsbyerne er valgt to projekter på Langeland. Baggrunden for valget 
er deres punktfokus, udnyttelse af mindre offentlige arealer, fokuseringen på et kendt 
landskabselement i byen (gadekæret). Desuden kombinationen af samarbejde med lokale 
organisationer og forskere – og deres realisme i forhold til samt hvad der er muligt i de 
små landsbyer. Langeland Kommune nævner, at de to projekter er opstået efter henven-
delse fra eksterne aktører og igangsat efter politikernes og borgernes opbakning. De er 
med andre ord ikke en del af kommuneplanerne og indgår ikke i en større kommunal 
strategi. Men det er ønsket fra kommunens side, at man på længere sigt ind tænker 
spredningskorridorer og grønne strukturer i kommunalplanen.  
 
Pilotprojektet ”Genskabelse af landskabelige natur- og kulturperler” sigter på at fremme 
biodiversiteten i syv gadekær i Langeland Kommunes landsbyer. Kommunen blev inspire-
ret til projektet efter henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening, og projektet er i 
udgangspunktet et tværfagligt samarbejde mellem DN, Friluftsrådet, Øhavsmuseet og en 
lokal bevaringsforening. Kulturhistorie og biodiversitet udgør projektets to omdrejnings-
punkter, og der sigtes på at fremme den generelle biodiversitet f.eks. i forhold til frøer, 
padder og bilag IV-arter ved gadekærene, dvs. dyre og plantearter af fællesskabsbetydning 
som Danmark som EU-medlemsland er forpligtet til at beskytte og som nævnes i habitats-
direktivets bilag IV. Projektet er i opstartsfasen og er derfor ikke udført i praksis endnu. 
 
I pilotprojektet udgør borgerinddragelse et vigtigt element. Det er hensigten at invitere 
beboere nær gadekærene til en række borger- og projektmøder (i nogle tilfælde vil det 
være hele landsbyen, i andre kun de omkringliggende huse). I forbindelse med et op-
startsmøde formuleres borgernes ønsker og interesser, hvorefter der nedsættes en pro-
jektgruppe af borgere. Ideen er, at borgerne bliver inddraget i projektet, sådan at de føler 
ejerskab og derefter indgår som en del af projektet. Formålet er, at borgene på sigt vælger 
at deltage i dele af naturplejen af gadekæret (f.eks. fjerne nedfaldne grene, slå græs m.m.) 
samt deltage i målingen af biodiversiteten ved gadekærene. 
 
Gadekærprojektet rummer mange diversitetsfremmende elementer. Selv om man kan 
hævde, at der ikke er langt fra landsbyen til det åbne land, vil det åbne land ofte være 
intensivt dyrkede produktionsarealer med få fristeder for andre organismer end dem, der 
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følger kulturpåvirkningen. Gadekærene har som regel lang kontinuitet og er placeret i 
bymidten. De har derfor et stort potentiale for at kunne udgøre et centralt biodiversitets-
centrum både fysisk og oplevelsesmæssigt. 
 
Projektet er baseret på et solidt forarbejde, hvor omgivelserne, historien og udviklingsmu-
lighederne er skitseret. Naturstyrelsens ”Gode råd i forbindelse med restaurering af gade-
kær” er helt væsentlig i denne sammenhæng med konkrete biodiversitetsfremmende an-
visninger. Projektet er også positivt ved at søge at få det mest mulige ud af eksisterende 
naturelementer i byen. Det er et forprojekt, som tænkes udvidet til at omfatte andre gade-
kær på Langeland. 
 
Som særlige opmærksomhedspunkter kan der peges på, at det ikke helt er konkretiseret, 
hvordan man har tænkt sig at gennemføre opfølgningen og evalueringen. Hvad er succes-
kriterierne, hvem skal stå for evalueringen, og hvordan skal den finansieres? 
  
Det andet projekt ”Bi- og insektvenlig plantedække” er endnu på et tidligt stadium. Pro-
jektet er en del af et forskningsprojekt ved København Universitet. Formålet er at forbed-
re livsbetingelserne for bier og andre insekter samt fugle- og plantearter. Kommunen har 
udlånt kommunale bynære arealer til projektet på en 5-årig basis. Projektet er i gangsat 
efter henvendelse fra Langelands Biavlerforening og universitetet. 
 
Det er ikke beskrevet, hvilke planter man påtænker at så.  Som succeskriterium er alene 
anført honningudbytte. Forslag til opmærksomhedspunkt: Det er (endnu) ikke anført, 
hvordan effekten på den vilde bi-fauna vil blive registreret. Der er ingen tvivl om, at hon-
ningbier er nyttige bestøvere – også af vilde danske planter. Men der er også voksende 
dokumentation for, at honningbier i nogle tilfælde – især hvis pollen- og nektarkilder er 
sparsomme - har negativ effekt på diversiteten blandt vilde bier.  
 
2.5 Næstved 
Byen er som udgangspunkt begunstiget fra naturens side: Susåen, fjorden, skovene og 
istidsformationer – i form af tunneldale og randmoræner. 
 
Næstved Kommune startede umiddelbart efter kommunalreformen på at udarbejde en 
grøn plan, som var kommunens plan for udvikling af naturen i perioden 2009-12. Der er 
tale om en omfattende plan, som fokuserede på den grønne struktur i hele kommunen og 
dermed også i Næstved by. Planens mål var primært relateret til sundhed og rekreation. I 
forordet nævner kommunen, at planen skal være med til at fremme borgernes sundhed og 
generelle trivsel og gøre Næstved til en attraktiv kommune bosætningsmæssigt. Derud-
over indeholder den også en del aspekter, der mere specifikt er målrettet mod at Kortlæg-
ge og forbedre biodiversitet. F.eks. har kommunen kortlagt biodiversiteten i en række 
områder med henblik på at målrette pleje og ressourcer til de områder, som har det stør-
ste behov.  
 
Konkret er Næstved et eksempel på en by, der har skabt nye rekreative arealer i form af 
bynær skov. Der er hele fem skovrejsningsområder i Næstved Kommune, og de udgør alle 
en del af ”Grønne plan”. Oprindeligt arbejde man med tre skovrejsningsområder, men 
efterfølgende vil der blive etableret yderligere to områder. Der findes en overordnet visi-
on, som sigter mod, at områderne over tid etablerer en ”grøn ring” rundt om byen, som 
kan nås af alle byens borgere på under fem minutter. Den grønne plan er publiceret som 
en særskilt plan, der skal samvirke med kommuneplanen. Kommunen har gode erfaringer 
med denne opdeling og specifikke fokusering på det grønne. Planen tager afsæt i en 
screening af biodiversiteten, både flora og fauna (dog er fugle ikke medtaget). Det er den-
ne screening, der ligger til grund for en række af de igangsatte tiltag.  
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Et andet forhold, der karakteriserer Næstved Kommune, er den store indsats, som kom-
munen har iværksat for at få forankret udviklingen blandt borgerne. Det kommer dels til 
udtryk i form af borgerråd i forbindelse med de nye skovrejsningsområder, dels i form af 
grønne partnerskaber. F.eks. varetager en gruppe borgere plejen af forskellige grønne 
områder i byen, og derved medvirker borgerne aktivt til vedligeholdelse og forbedring af 
biodiversiteten i kommunen. Grundlaget omfatter et meget omhyggeligt arbejde med at 
beskrive udgangspunktet og derefter mulighederne for en sammenhængende grøn struk-
tur i kommunen. Som et godt eksempel kan især fremhæves de eksisterende skove, de 
planlagte skovrejsningsområder og sammenhængen til grønne kiler i eller nær bymidten. 
Den biologiske mangfoldighed – biodiversiteten – omfatter dog et niveau yderligere end 
blot ”grønne arealer”, der kan dække over alt fra græsplæner til hundeskove.  
 
Der er tale om en omfattende og detaljeret grundplan, en vision, der bygger på fysisk 
planlægning og borgernes sundhed. Detaljegraden i bymidten er ikke så stor, som i det 
omgivende land. Det er fint at kæde grønt miljø sammen med folkesundhed, men hvad er 
tilbuddet til de borgere, der ikke dyrker motion? Og sikrer man befolkningens adgang til 
naturoplevelser ved at sørge for nogle artsrige og velfungerende naturtyper? Selvom den 
grønne plan er omfattende og ambitiøs, er det ikke svært at pege på små, men effektive 
justeringer hvorved fokus kunne zoome ind fra ”grønt miljø” til artsdiversitet. F.eks. kun-
ne det ved genåbningen af Susåens løb syd for Skt. Peters kirke have været fremmende for 
biodiversiteten, hvis man havde genetableret de naturlige, skrånende åbrinker, der eksi-
sterede før rørlægningen i 1930’erne. 
 
Der er eksempler på, at man opstiller gode stærke målsætninger: Storken tilbage i Sus-
åens opland. Tranen tilbage i Holmegårds mose. Dog savnes en plan for opfølgning på, 
om det går i den rigtige retning. Det kunne have været godt med en række indikatorer og 
opfølgende registrering af, om de positive effekter faktisk indfinder sig. Det anføres, at der 
”ikke er afsat ressourcer til kommunerne til biodiversitetsovervågning, men at denne op-
gave officielt ligger hos staten.” – Gennem opfølgning kunne kommunen imidlertid sikre 
at de ressourcer, man ofrer på grønne projekter, når de ønskede mål. Evaluering og op-
følgning kunne udgøre et velvalgt opmærksomhedspunkt. I biodiversitetsspørgsmål hen-
viser den grønne plan til, at man vil anvende specialkonsulenter. En status for kommu-
nens eget ekspertiseberedskab på dette fagområde ville have været fint. 
 
 
2.6 Frederikssund 
Frederikssund Kommune er som udgangspunkt begunstiget af beliggenhed midt i et hi-
storisk markant fjordlandskab med skove med landets ældste træer, morænelandskabets 
kystskrænter, stenstrøningskyster, strandoverdrev og åer. Dertil kommer  lavtliggende 
fugtigbunds-engarealer (oversvømmelser i december 2013). Kommunens plan for grønne 
strukturer rummer et mere eller mindre sammenhængende netværk af grønne kiler, land-
skabsstrøg og rekreative forbindelser. Den grønne struktur rummer en sammenhæng af 
en masse hensyn: friluftsliv, stier, klimatilpasning, naturoplevelse, kulturarv, motion og 
sundhed på tværs af grænsen mellem by og land.  
 
Af forslag til kommunalplan 2013-25 fremgår, at der ikke må foretages ændringer, som 
overskærer de økologiske forbindelser, reducerer eller i øvrigt forringer forbindelsernes 
biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Desuden skal små-
biotoper så vidt muligt bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområ-
der og småbiotoper uden for beskyttelsesområderne. Det er naturområder med særlige 
beskyttelsesinteresser (Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 og fredede områder). Disse områder skal bevares og forbedres 
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som levesteder for det vilde plante- og dyreliv  med henblik på at bevare den biologiske 
mangfoldighed. For de grønne korridorer, der er angivet i kommunalplanudkastet, er det 
imidlertid ikke angivet, hvilke grupper af organismer man påtænker at tilgodese. Desuden 
er det meget forskelligartede habitattyper, der befinder sig under de grønne markeringer 
på kortene. Til gengæld er  ensartede habitattyper som kystskrænter og strandoverdrev 
ikke udpeget som grønne forbindelser. Det skyldes måske, at de er beskyttet som Natura 
2000-områder. 
 
Kommunalplanen rummer ingen intentioner om at fremme naturen i bykernen, hverken i 
Frederikssund eller andre byer. Dog nævnes det i afsnittet om økologiske forbindelser, at 
et areal omkring Sillebro Å giver mulighed for at planlægge for et større naturindhold. 
Konkret nævnes det at fungere som flyverute for flagermus og korridor for andre dyr (ha-
re, grævling m.fl.). Arealet langs åen angives som vigtigt levested og spredningskorridor 
for insekter og vilde planter.   
 
Eksemplet fra Frederikssund er koncentreret om naturgenopretnings- og klimatilpas-
ningsprojektet i Sillebro Ådal. I kommuneplanen fokuserer Frederikssund Kommune især 
på udviklingen af en ny bæredygtig bydel og på videreudvikling af de grønne korridorer, 
der forbinder byen med det omkringliggende landskab. Kommunen har mere fokus på 
"bæredygtighed" i bred forstand end biodiversitet som specifikt tema. Ikke desto mindre 
indviede kommunen i september 2013 et projekt, der har til formål at reducere den hy-
drauliske påvirkning af Sillebro Ådal. Dertil kommer tre sekundære formål om at klima-
tilpasse, at åbne landskabet til gavn for flora og fauna, og at aktivere de rekreative rum i 
ådalen.  
 
Der ligger ikke en kommuneplan eller kommuneplanstrategi bag projektet. Ideen stam-
mer fra nogle foreløbige planer, som blev fostret i det nu nedlagte Frederiksborg amt. 
Projektet kan derfor nærmest betegnes som et slags planprojekt, der udspringer fra nogle 
få visionære planlæggere i kommunen. Borgerinddragelse skete forholdsvis sent i projek-
teringsfasen, hvilket bl.a. skyldes, at borgerne i første omgang ikke interesserede sig sær-
ligt meget for projektet. Der skete dog en markant holdningsændring, da de første større 
træer blev fældet. Flere borgere udtrykte en utilfredshed med disse ændringer, og der blev 
derfor indledt en proces, hvor modstand blev vendt til medløb for projektet. Kommunens 
medarbejdere faciliterede denne proces. Biodiversiteten er tænkt ind gennem de kommu-
nale naturmedarbejdernes involvering og opmærksomhed på plejehensyn for de beskyt-
tede naturtyper og den særlige flora. Samtidig har kommunen samarbejdet med et større 
rådgivningsfirma gennem hele processen. For de rekreative tiltag er der bl.a. udviklet et 
idékatalog. Der har været et offentligt møde, en traditionel høringsproces og borgerinvol-
vering i form af kontakt med naboer, klubber, følgegruppe osv. Pt. er naboerne i en mod-
ningsproces i forhold til et kogræsserlaug (bl.a. ift. lugt).   
 
I denne, allerede iværksatte lokalplan for området ved Sillebro Å har man som nævnt 
gennemført omfattende rydninger og etableret stisystemer og rekreative tiltag. Man kun-
ne have sikret mere biodiversitet, hvis man havde efterladt dødt ved på arealet til gavn for 
de insekter, f.eks. flagermusene skal leve af. Et oplagt opmærksomhedspunkt må være en 
plan for evaluering af effekter og opstillede mål for Sillebro Å projektet – har man opnået 
de tilsigtede forbedringer for flora og fauna? 
 
 
2.7 Københavns Kommune 
Københavns placering ved udløbet af flere åer i Øresund har som udgangspunkt været 
rammen om en artsrig flora og fauna. I dag finder vi med København landets mest udtalte 
urbanisering. Alligevel er der i løbet af de sidste halvtreds år foregået en modsatrettet 
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udvikling. Gårdrydninger har i stort omfang givet alle brokvartererne og andre dele af 
byen et "grønt udtryk", når den iagttages i fugleperspektiv. Der er et politisk ønske om at 
gøre København grønnere og med øget biologisk mangfoldighed. Der er en erkendelse af, 
at det er nødvendigt at indarbejde klimahensyn, og at der er behov for at gøre København 
til et mere sundt og attraktivt sted at leve, blandt andet ved at forbedre og udvikle de 
grønne områder.  
 
Københavns Kommune vedtog en strategi for biodiversitet "Plads til naturen" i 2011. Den 
er udviklet med henblik på en implementering i perioden 2011-2015. Strategien rummer 
en række forslag til fysiske tiltag i forsøget på at bevare og øge den biologiske mangfoldig-
hed i København. Forslagenes gennemførelse er imidlertid afhængig af, at finansieringen 
skaffes til veje gennem de årlige budgetforhandlinger eller ad andre kanaler. Man har 
desuden udvalgt et antal "prioriterede arter", for hvilke man vil følge udviklingen. Disse 
arter er så tænkt som indikatorer for, hvordan den biologiske mangfoldighed generelt 
udvikler sig. Fordelen ved at udvælge sådanne arter er desuden, at man i forbindelse med 
andre planlægningsbeslutninger kan trække dem frem og påpege om et påtænkt indgreb 
vil være til gavn for de prioriterede arter eller det modsatte. Strategien er omfattende og 
virker som inspiration og samtidig som et overordnet mål for mange af de tiltag, som 
kommunen gennemfører på natur- og miljøområdet. Dertil kommer, at strategien også 
forsøges implementeret igennem en række andre planer – på trods af, at deres overord-
nede fokus kan være et andet. I den forbindelse kan især nævnes følgende overordnede 
planer: 

 Klimatilpasningsplan 

 Skybrudsplan 
 
Den markante fokusering på klimatilpasning skyldes ikke mindst de seneste års oplevel-
ser, hvor voldsomme skybrud har givet oversvømmelser i forskellige områder af byen. 
Store dele af København udgøres af befæstede arealer, og der er behov for løsninger, som 
f.eks. kan aflede vand. De ikke ubetydelige økonomiske midler, der finansierer klimatil-
pasningen, kan således også komme i spil til finansiering af biodiversitetsfremmende 
formål.  
 
Tiltagene i Københavns Kommune er mange og omfattende. Kommunen viser igennem en 
række nyanlæg, at det er muligt at skabe nye grønne og rekreative områder. Det ses i by-
områder, hvor bebyggelsesgraden og det befæstede areal er meget dominerende. Det er 
med andre ord muligt at ændre de grønne områder fra at fungere som grønne øer i byha-
vet til at være et element i en mere overordnet grøn sammenhæng. På grund af det store 
antal tiltag i Københavns Kommune er det ikke muligt at beskrive og vurdere alle tiltag i 
forbindelse med denne analyse. Derfor fokuseres på etableringen af grønne tage og de nye 
grønne tiltag i form af lommeparker og storbyhaver. 
 
Københavns Kommune bruger mange forskellige tiltag for at opnå forbedringer, ikke 
mindst i forhold til den biologiske mangfoldighed. Nogle er forholdsvis traditionelle og 
kan f.eks. være ændrede plejeplaner for udvalgte grønne områder. Men der fokuseres 
også på mere utraditionelle metoder. Et af disse er beslutningen om at tilstræbe en større 
anvendelse af grønne tage. Undersøgelser viser, at grønne tage både kan forsinke og delvis 
tilbageholde nedbør. Derudover kan de medvirke til at forbedre den biologiske mangfol-
dighed og på den måde fungere som grønne trædesten i ellers befæstede områder – i 
hvert fald for organismer, der er i stand til at flytte sig rundt mellem disse tage. 
 
Et andet interessant tiltag er udviklingen af lommeparker, som er små midlertidige grøn-
ne områder, der kan indpasses, hvor der er en ikke-udnyttet mulighed og samtidigt et 
stort behov. Et lignende tiltag er forslaget om at etablere 13 storbyhaver, som er små 
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parklignende områder. Kommunen betegner dem som grønne åndehuller, der har til for-
mål at skabe et rekreativt areal og samtidig skabe bedre vilkår for dyre- og plantelivet. I 
næsten alle tilfælde er der sørget for borgerinddragelse og lokal forankring af denne type 
af projekter. 

 
Figur 4. Tagterrasse ved søerne i København 
 
"Begrønning", ”grønne korridorer" og "kiler" er ord man ofte støder på i planlægningslit-
teraturen. Det gælder også for hovedstaden og hovedstadsregionen. Det er imidlertid 
meget sjældent beskrevet, hvilke organismer eller organismegrupper man forestiller sig 
skal bevæge sig ad disse korridorer – ud over mennesker. I mange tilfælde vil dét, der er 
en korridor for én art, udgøre en barriere for en anden art. Og Fingerplanen har ikke for-
hindret, at andre hensyn er prioriteret over end hensynet til den biologiske mangfoldig-
hed. Et eksempel er Ørestadsbyggeriet, som lagde beslag på værdifulde levesteder for 
sjældne planter og dyr – især langs de gamle kystliner på østsiden af Amager Fælled og 
Vestamager. 
 
Den tætte bebyggelsesgrad søges i nogen grad kompenseret ved krav om, at nye bygninger 
i stort omfang skal være forsynet med grønne tage. Som et primært eksempel på det peges 
på Kalvebod Brygge (SEB – Rigsarkivets tag – Tivoli Congres Center). Grønne tage har i 
den nuværende praksis stort set alene en funktion i forbindelse med lokal tilbageholdelse 
af regnvand og kun i meget begrænset omfang en biodiversitetsfremmende funktion. Det 
skyldes dels, at der stort set alene bruges ikke-hjemmehørende arter til beplantningen af 
de grønne tage, dels at der (endnu) ikke er krav til kvaliteten. Derfor bruges stort set ude-
lukkende de billigste og tyndeste ekstensive Sedum-måtter til tagene i København. Et 
alternativ vil være grønne tage med større substrattykkelse og hjemmehørende planter. 
Det skal retfærdigvis anføres, at det kan betragtes som et første, nødvendigt skridt i ret-
ning af at udnytte det potentiale i fremme af biodiversiteten, som grønne tage indebærer. 
På landsplan er København stadig suverænt førende med hensyn til indførelse af grønne 
tage. Opmærksomhedspunkter for en by i Københavns situation kan være opfølgning og 
evaluering af, om de oprindelige mål bliver fastholdt og opfyldt. 
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3 Biodiversitet i byerne - 
generelle muligheder 

Dette afsnit giver et overblik over de generelle muligheder danske byer har for at bidrage 
til bevarelse af biodiversiteten gennem planlægning og forvaltning. Der fokuseres derefter 
særligt på to områder, der forventes at rumme et stort potentiale: grønne tage og indu-
striområder.  
 
Værdien af en særlig biodiversitetsindsats i byer kan være direkte i form af forbedrede 
levevilkår for hjemmehørende arter af flora og fauna. Eller indirekte gennem en øget be-
vidsthed i befolkningen om den unikke ressource, den globale artsvariation udgør, og det 
deraf følgende beskyttelsesbehov. Førstnævnte aspekt er direkte knyttet til den fysiske 
planlægning og drift af byens areal og bliver uddybet nedenfor. Det andet aspekt er mere 
individuelt, men kan alligevel præges gennem kommunal praksis, eksempelvis i form af 
uddannelsesprogrammer, indkøbspolitikker og opbakning til frivillige organisationer i 
området. Dette aspekt uddybes ikke yderligere, men inspiration kan f.eks. hentes fra Ren-
frewshire Kommune i Skotland 
(http://www.eastrenfrewshire.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=976&p=0). 
 
 
3.1 Generelle muligheder for  

forbedret biodiversitet i byer 
Byområder kan ikke på samme måde som en 
skov eller en hede defineres som en økologisk 
enhed, eftersom en by udgør en mosaik af vidt 
forskellige overflader og rummer mange for-
styrrelser. Det urbane miljø omfatter dog plet-
ter og sprækker af grønt, der kan understøtte 
hjemmehørende arter, eksempelvis industri-
områder, kirkegårde, idrætsarealer, gadetræ-
er, hække, offentlige parker, rabatter, arealer 
langs banelegemer og private haver. Disse 
arealer passes og vedligeholdes typisk med 
henblik på at opnå et bestemt udtryk. Derud-
over kan der i byer være gamle og mere eller 
mindre naturlige habitater som f.eks. skove, 
moser og vandløb, der fortsætter med at eksi-
stere til trods for urbaniseringen af det om-
kringliggende areal. Restarealer og arealer 
under omdannelse kan også fungere som ha-
bitat, der i en periode får lov til at udvikle sig 
frit. Disse arealer udgør til sammen den 
urbane biodiversitetsressource, der kan 
danne udgangspunktet for lokale biodiversi-
tetsstrategier.  

Figur 5. Mange af byens grønne områder, 
ikke mindst langs stier og rabatter, forvaltes 
plejen på en måde, som ikke tager specielt 
hensyn til biodiversitet. 
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Selv om byen i udgangspunktet udgør et ringe levested for hovedparten af de hjemmehø-
rende arter, er der to forhold, der giver byen nogle særlige muligheder og kan udnyttes i 
en biodiversitetsstrategi. Det ene drejer sig om de særlige levesteder, der kan opstå i en by 
på grund af specielle konstruktioner med høje bygninger, anderledes materialer og lokal-
klimatiske forhold. Det andet er de bedre muligheder for  pleje af grønne områder, der 
typisk er i en by takket være større budgetter pr. arealenhed.  
 
En bred målsætning for fremme af byen som habitat kan være, at ”bevare den eksisteren-
de vilde natur i alle byens områder og samtidig øge antallet og udbredelsen af såvel sjæld-
ne som almindelige arter” (UK Biodiversity Action Plan, 1995).  
 
Når en sådan målsætning skal oversættes til konkrete kommunale tiltag, skal der først 
laves en plan. Hvordan dette er grebet an i de udvalgte eksempelkommuner, fremgår af 
afsnit 7.5 Planredskaber i forbindelse med udviklingen af biodiversitet. Generelt handler 
det om at få defineret, hvilke fysiske forbedringer af habitatvilkår, der skal fokuseres på 
(boks 1), og derefter koordinere disse med de øvrige fysiske forandringer i byen, eksem-
pelvis klimatilpasning, nyanlæg og renovering af veje, bygninger og anden hård infra-
struktur.  
 
Boks 1 

 
En sammenhængende grøn struktur med værdifulde habitater og velfungerende biokorri-
dorer er et nærmest utopisk mål for en moderne, tæt by. Men med nye teknikker til be-
grønning af overflader og en mere bevidst strategi for pleje af eksisterende grønne områ-
der, kan der opnås store forandringer på kort tid.  
 
 
 
 

Hvis vilkårene for hjemmehørende arter skal forbedres i byområder, er det nødvendigt at 
fokusere på tre aspekter:  

1) Øge det samlede substratdækkede areal, så der opstår levesteder for planter og 

dyr. Enten ved at gøre byen mere porøs ved at fjerne belægninger, f.eks. veje 

og parkeringsarealer, der er unødvendigt store, så det naturlige jorddække 

genopstår. Eller ved at forsyne hårde overflader som tage, pladser og facader 

med et ekstra lag vækstsubstrat, der tillader vegetation.   
 

2) Øge graden af forbundethed mellem grønne områder, både i og uden for byen. 

Det øger chancen for at arter, der er etableret uden for byen, kan sprede sig til 

byens indre grønne områder. Desuden øges stabiliteten af allerede eksisteren-

de populationer, hvis grønne forbindelser muliggør udveksling af gener mel-

lem populationer samt re-kolonisering efter eventuelle habitatkatastrofer.  
 

3) Forbedre kvaliteten af hvert enkelt grønne område, så flere trofiske niveauer, 

dvs. flere niveauer i økosystemet, kan sameksistere, og arternes særlige krav 

imødekommes. Det handler dels om at sikre de rette abiotiske forhold for ve-

getationen (dvs. fugtighed, næringsstoffer, lys-skygge, alkalinitet m.v.), dels 

om at skabe passende fouragerings-, rede-, skjule- og hvilesteder for dyrelivet.  
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Figur 6. Selv mindre grønne områder og lommeparker kan skabe bedre vilkår for biodi-
versiteten i byen. 
 
Grønne tage, grønne facader og grønne gader rummer store muligheder. En forvandling 
af almindelige tage, facader, gader og pladser til helt eller delvist vegetationsdækkede 
overflader vil gøre en markant forskel for naturens vilkår i byen, både arealmæssigt og i 
forhold til at skabe grønne korridorer. Teknikker og hjælpeprodukter til realisering af 
sådanne muligheder findes allerede på markedet, og området er generelt i stor udvikling. 
Hvis en begrønning af byen kombineres med anderledes drift af eksisterende grønne 
arealer, eksempelvis de noget oversete industriområder, er mulighederne mange. 
 
 
3.2  Grønne tage – en spirende mulighed 
København fremstår i forhold til mange andre danske byer som et meget kompakt byom-
råde. Især i de centrale dele af byen domminerer det befæstede areal, og de grønne områ-
der består mest af intensivt plejede parker, der som oftest fungerer som grønne øer i by-
landskabet. Samtidig har de seneste års regnskyl og dertil knyttede vandskader vist, at der 
er behov for nytænkning i forhold til, hvordan vandet kan håndteres. Københavns Kom-
mune forsøger derfor igennem forskellige planer og projekter at kombinere klimatilpas-
ning og biodiversitet. 
 
En overvejende grund til Københavns strategi om grønne tage er muligheden for at hånd-
tere regnvand lokalt. Der er mange estimater på, hvor meget regnvand grønne tage kan 
tilbageholde, da det bl.a. afhænger af substrattykkelse og vegetation. Men ifølge Køben-
havns Kommunes egne anbefalinger (LAR-metodehåndbogen) kan grønne tage tilbage-
holde ca. 50 % af den årlige nedbør. Tilbageholdelsen vil være størst i sommermånederne, 
da fordampningen her vil være højere (Københavns Kommune, 2011).  
 
En af ulemperne ved grønne tage er imidlertid, at tagene primært tilbageholder forholds-
vis meget vand i perioder med lille regnintensitet. Ved mere intensive regn-begivenheder, 
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hvor det er vigtigt at få håndteret vandet, vil tagene ofte allerede være vandmættede, og 
den aktuelle tilbageholdelse vil derfor være begrænset. Ved sådanne begivenheder er det 
dog værd at understrege, at grønne tage kan forsinke og reducere spidsbelastningen, så 
kloakkerne har bedre mulighed for at håndtere regnen, (Agrotech, 2011).  
 

Selvom grønne tage ikke nødvendigvis er den mest effektive måde at håndtere regnvand, 
skal potentialet ikke negligeres. I byområder vil nytten af grønne tage være stor på grund 
af det store befæstede areal, og en bred implementering vil medvirke til at forbedre byens 
samlede regnvandshåndtering (Københavns_Klimatilpasningsplan, 2011). 

 

 
Figur 7.  Grønne tage anvendes i stadig stigende omgang ved nybyggerier, her ses et 
grønt tag i forbindelse 8-tallet i København 
 
Grønne tage kan udvikles, så de imiterer forskellige naturtyper, og kan derved skabe leve-
sted for mange arter. Tagene er generelt udfordret af et hårdt klima med høj vind og lysin-
tensitet, hvilket bevirker at de kan udtørre om sommeren. Det har ofte negative konse-
kvenser for tagene som levested for dyr og planter (Rumble and Gange, 2013). Det bety-
der, at substrattykkelsen er afgørende for biodiversiteten, da det kan øge tørketolerance 
og forankring for større planter (Rowe et al., 2012, Brenneisen, 2007). En anden afgøren-
de faktor for potentialet er vegetationsvalget. Generelt er en øget kompleksitet vigtig for at 
kunne understøtte høj biodiversitet i forhold til fugle og insekter (Madre et al., 2013). 
Derudover kan brugen af hjemmehørende arter være vigtig for både dyr og planter på 
taget, da hjemmehørende arter kan understøtte en højere biodiversitet (Cook-Patton and 
Bauerle, 2012).  
 
Andre strukturer som bar jord og sten kan også øge kompleksiteten på taget og skabe 
forskellige små mikrokosmos. I England har man således i længere tid anvendt såkaldte 
”brown roofs”, der imiterer ruderate habitater , idet undersøgelser har vist, at denne type 
tage kan understøtte mange truede arter (Kadas, 2006). Ruderate naturtyper er generelt 
på tilbagegang i England, hvilket har resulteret i, at et større projekt er blevet igangsat for 
at implementere brown roofs (Gedge et al., 2007).  
 
Københavns Kommune opererer med grønne tage i to kategorier: ekstensive og intensive, 
hvilket overordnet refererer til mængden af vedligeholdelse og substrattykkelse. Ekstensi-
ve tage består af få centimeter substratlag (2-8 cm) med en stenurtsmåtte ovenpå. Disse 
tage er relativt lette, hvilket er en fordel, når de skal etableres. Stenurtsmåtten består 
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typisk af ni forskellige stenurter, hvoraf to er hjemmehø-
rende. De intensive tage har en substrattykkelse på over 8 
centimeter og kan være alt fra stenurtsbeplantede til tag-
haver med træer og buske. Definitionerne bygger bl.a. på 
de tyske retningslinjer fra FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau )– se figur 8. 
 
I Københavns Kommune anvendes grønne tage også til at 
skabe biodiversitet i byen. I kommunens biodiversitetsstra-
tegi ”Plads til naturen” er det dog alene de ekstensive tage, 
der er i fokus. Det kan medføre, at mange af de værdier, 
f.eks. højere biodiversitet, som intensive grønne tage kan 
levere, ikke bliver udnyttet. På figur 9 ses et semi-intensivt  
fra den botaniske have i Augustenborg. Sidstnævnte forsøger 
 at imitere et svensk engareal.  
 
De grønne tage kan agere trædesten for arters spredning 
ind i byen. Det gælder dog kun for et begrænset antal arter, 
hvilket specielt gælder for de ekstensive tage.  
 
Grønne tage er ofte isolerede grønne områder på toppen af 
bygninger, hvilket betyder, at der er begrænset adgang for 
mange arter. Det indebærer, at flyvende arter eller arter, 
som bliver spredt med vinden, har lettere adgang end an-
dre. Det kan føre til en filtreringseffekt af arter med dårlige 
spredningsegenskaber (Hilty et al., 2006). Ofte vil det net-
op være arter med dårlige spredningsegenskaber, der i for-
vejen har det svært i byen. En fordel er dog, at der på man-
ge tage vil være begrænset adgang for katte, hunde og men-
nesker. Det betyder, at specielt jordrugende fugle får bedre 
forhold i byen.  
 
Et af de store biodiversitetspotentialer i byen er den høje habitatheterogenitet. Selvom 
områderne, hvor organismer kan blive understøttet, er relativt små, kan mange af de spe-
cielle strukturer skabe diverse mikrohabitater, der vil understøtte mange forskellige orga-
nismer (McIntyre et al., 2001, Nielsen et al., 2013). Med grønne tage kan man forøge 
denne heterogenitet ved at etablere forskellige naturtyper på toppen af byen. Derfor må 
man også undersøge, hvad man kan gøre for at sikre, at forskellige slags grønne tage bli-
ver etableret, i stedet for at kun at implementere ekstensive tage, der hovedsageligt er 
designet til bygninger, der ikke kan bære vægten af tykkere substratlag.  
 

 

3.3 Industriområder og private virksomheder som aktører 
Områder i byen, der er udlagt til industri, har ofte et højt og overset potentiale for at un-
derstøtte biodiversitet. Det skyldes, at der ofte findes store arealer, som ligger ubrugt hen, 
og samtidig er områderne mere eller mindre uforstyrrede uden for arbejdstid. Industri-
områder har derudover et potentiale for at inddrage private virksomheder i målsætningen 
om at skabe mere biodiversitet. 

Figur 8. Illustration på 
varierende substrattyk-
kelse fra de tyske ret-
ningslinjer. 

Figur 9. Semi-intensivt 
tag med naturlige eng-
planter, fra det botani-
ske have tag i Malmø. 
Scandinavian Green Roof 

Institute, 19/2-2014, 

http://greenroofmalmo.wor

dpress.com/green-roofs/ 
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Figur 10a +  fig 10b. Et af de få nye intensive tage i København, anlagt på rigsarkivet. 
Taget har et stort potentiale med en omfattende størrelse på 7000 m² og dybde, der 
tillader større planter og træer. Dog er taget blevet anlagt næsten udelukkende med 
eksotiske plantearter, hvilket betyder et tabt potentiale ift. biodiversitet.  
Figur 10a DAC, Dansk Arkitektur Center, 19/2-2014, http://www.dac.dk/da/dac-life/copenhagen-x-

galleri/cases/seb-bank-og-pension/ . Figur 10b DAC, Dansk Arkitektur Center, 19/2-2014, 

http://www.dac.dk/da/dac-life/copenhagen-x-galleri/cases/rigsarkivet/ 

 
I forbindelse med design af grønne industri-
områder vil biodiversitet sjældent være den 
først prioritet. Således har Snep (2008) un-
dersøgt forskellige gruppers interesse for 
grønne områder i industriområder, hvor det 
rekreative og sundhedsforbedrende oftest 
var højst prioriteret. I forhold til klimatil-
pasning er der også et potentiale, da virk-
somheder og kommuner både har et incita-
ment til at sænke energiomkostninger og 
risikoen for oversvømmelser. På industri-
grunde kan der være stor risiko for forure-
ning fra tidligere brug af området (Meuser, 
2010), hvilket kan medføre en mere kompli-
ceret håndtering af overfladevandet.  

Figur 12. På Centralkommunernes Transmissionsselskabs spidsbelastningsanlæg i Ka-
strup har firmaet Veg Tech leveret et grønt tag, der når jorden og som består af forskel-
lige arter af stenurt (Sedum spp.). At det grønne tag når til jorden betyder, at dyr, der 
kun kan kravle alligevel kan bruge taget. 

Figur 11. Hersted Industripark (160 ha) 
i Albertslund, der grænser op til Glos-
trup (nederst til venstre) og Vestskoven 
(til højre og oppe). Albertslund Kom-
mune, 2013. 
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Figur 13. Regnvandsbassin i Hersted Industripark 
 
Planerne for Hersted Industripark i Storkøbenhavn har allerede stort fokus på tilbagehol-
delse af regnvand. En større kunstig sø er anlagt som regnvandsbassin, og der er ønske 
om et større vådområde i forbindelse med skoven, Harrestrup Å og Store Vejleå.  
  
Der er fire primære årsager til, at industriområder har et stort potentiale for at understøt-
te biodiversitet (Snep, 2006). For det første er den geografiske placering af industriområ-
der ofte i zonen mellem by og land, hvilket medfører, at industriområdet kan agere korri-
dor eller barriere for arter, der bevæger sig til og fra byen. Det gør sig også gældende i 
tilfældet med Hersted Industripark, der ligger i forlængelsen af Vestskov-kilen og i min-
dre grad i forbindelse med Ring 3, som forbinder forstadskommunerne. Derudover skæ-
rer den nye supercykelsti fra Vesterport St. til Albertslund også lige igennem Hersted 
Industripark og kan derved agere korridor for forskellige organismer.  
 
For det andet er de fleste industribygninger designet med fladt tag, hvilket er noget nær 
optimalt i forhold til at implementere grønne tage. En art, der er observeret i industripar-
ken, er strandskaden, der normalt er jordrugende, men som i byen er begyndt at udnytte 
flade tage (Brenneisen, 2007).  
 
En tredje grund til, at industrigrunde er 
interessante i forbindelse med biodiver-
sitet, er, at mange firmaer reserverer 
ekstra arealer, til eventuel udvidelse af 
virksomheden. Ofte vil disse områder 
ikke få meget opmærksomhed og kan 
ligge ubrugt hen i en længere tid, hvil-
ket har stor effekt på artsdiversiteten i 
området. Industrigrunde er ofte karak-
teriserede ved at have en høj grad af 
forstyrrelse, hvilket resulterer i en na-
turtype, domineret af arter fra tidlige 

Figur 14. Areal som kombinerer træer, 
buske og store sten. 
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succession stadier.  
 
Netop disse ruderate naturtyper kan have et højt potentiale for at sikre forskellige rød-
listearters overlevelse – som de tidligere beskrevne brown fields. Et eksempel på dette er 
f.eks. Jernbane terrænet ved Rødby,  hvor arter beskyttet igennem Bern konventonen er 
fundet f.eks. den blåvingede steppe græshoppe. Disse områder kan udnyttes til at skabe 
biodiversitetsfremmende strukturer, der normalt ellers opfattes som negative, f.eks. langt 
græs, dødt ved og uorden. Der er også eksempler på at virksomheder aktivt går ud og de-
signer omkringliggende områder, så de ansatte kan rekreere i deres pauser, hvilket har 
vist sig at have en afstressende og positiv effekt på helbredet.  
 
Den fjerde grund er, at industriområder typisk er placeret i områder, hvor der normalt 
kun er aktivitet i dagtimerne kl. 7-17. Det bevirker, at områderne er uforstyrrede af men-
neskelig aktivitet det meste af døgnet. Det gør dem ideelle for nataktive dyr og andre el-
lers påpasselige dyr. F.eks. er harer begyndt at sprede sig ind mod byerne i industriområ-
der ved Harreskov-kilen (Baagøe, 2012).  
 
Albertslund er generelt en kommune, der ligger højt i forhold til grøn, miljøvenlig udvik-
ling. Det er også den første kommune i landet, der har implementeret EU’s miljøledelses-
ordning EMAS-certificeringen1 (MIM, 2013). EMAS er EU's ordning for officielt aner-
kendt miljøledelse og forkortelsen står for: Eco Management and Audit Scheme. Virk-
somheder og organisationer, der ønsker at lade sig EMAS-registrere, skal ud over at ind-
føre miljøledelse også udarbejde en offentlig tilgængelig miljøredegørelse. Når en virk-
somhed beslutter at lade sig registrere iht. EMAS styrkes omverdenens tillid til, at virk-
somheden tager vare på miljøet. 
 
Denne ordning kommer derfor også til at spille en væsentlig rolle i den nye Hersted Indu-
stripark. Her prøver man at designe området, så virksomhederne bliver hjulpet til at styr-
ke deres grønne profil. Der er således fokus på, at nye virksomheder, der etablerer sig i 
område, har en grøn miljøprofil (Albertslund_Kommune, 2013).  

 
3.4   Sammenfatning 
En forbedring af den eksisterende biodiversitet i byerne kræver nødvendigvis, at der op-
stilles en målsætning, som kan udmøntes i konkrete tiltag, der specifikt sigter mod en 
sådan forbedring. Overordnet set er der behov for at øge omfanget af områder, der kan 
danne grundlag som levesteder. Det kan ske igennem nytænkning af den eksisterende 
arealanvendelse og ved at skabe et mere egnet miljø.  For det andet bør man forbedre 
koblingen mellem de forskellige områder, dvs. den måde områderne er forbundet på. Der 
skal skabes grønne forbindelser, helst med kobling til det omkringliggende landskab. For 
det tredje må man også forbedre kvaliteten af det enkelte område. Her bør målsætningen 
være udelukkende at bruge hjemmehørende arter ved tilplantning, da man derved gavner 
udviklingen i biodiversiteten mest muligt.    
 
Etablering af grønne forbindelser kan være vanskelig i det befæstede bymiljø. Her kan 
grønne tage spille en positiv rolle. Blandt de forskellige typer af grønne tage er de hyp-
pigst anvendte endnu ekstensive eller semi-ekstensive tage, hvis biologiske effekt er for-
holdsvis lille. I København har kommunen anvendt grønne tage til at skabe og styrke 
grønne forbindelser i byen. Men der findes fortsat gode muligheder for forbedringer ved 
at udvikle tagene i en mere intensiv retning, som vil styrke effekten på biodiversiteten 
betydeligt. 
 

                                                                    
1 EMAS-certificeringen er den mest ambitiøse miljøledelsescertificering, en virksomhed eller offentlig institution 
kan opnå. Den stiller en række krav til væsentlige miljøkrav og udviklingen deraf (MIM, 2013). 



30 Biodiversitet og grønne byer 

 

Forskellige økonomiske analyser af grønne tage og økosystemservices indikerer, at forde-
lene ved at etablere grønne tage er højere end udgifterne (Claus and Rousseau, 2012), og 
intensive tage er blevet fundet yderligere fordelagtige (Bianchini and Hewage, 2012). Dog 
er disse analyser baseret på såkaldte eksternaliteter som f.eks. højere luftkvalitet, vand-
rensning eller øget biodiversitet, som kan være vanskelige at prissætte. Da intensive tage 
har højere potentiale for at forbedre disse offentlige goder, kan man argumentere for, at 
kommunen burde fremme etableringen af intensive grønne tage, f.eks. igennem subsidie-
ring (Bianchini and Hewage, 2012, Claus and Rousseau, 2012, TEEB, 2011).  
 
En anden måde at tænke kvaliteten af taget ind på er at anvende en modificering af BFF-
kvalificeringen fra Berlin. På den måde kan man differentiere tagene ved at give flere po-
int for kompleksitet, substrattykkelse, hjemmehørende arter osv. 
 
Industriområder udgør et andet eksempel på en uudnyttet områdetype, hvor selv mindre 
ændringer vil kunne bidrage til forbedringer af biodiversiteten. Deres størrelse og belig-
genhed, som typisk er i udkanten af byen, bevirker, at de kan udnyttes til at skabe en kob-
ling mellem byen og landskabet. Hersted Industripark er et rigtig godt eksempel på, 
hvordan industriområder kan integreres i planlægningen af grønne områder. En anden 
mulighed er anvendelse af certifiseringsordninger. Albertslunds ønske om at integrere 
virksomheder med en grøn profil stiller krav til virksomhederne, som bliver hjulpet til at 
styrke deres grønne profil. Derved opnår virksomhederne en blåstempling af deres miljø-
indsats, som kan bruges i forbindelse med virksomhedens CSR-strategi (Coporate Social 
Responsibility). 
 

 
 

Nordhavnen i København er bynært området hvor der er udviklet et naturområde som 
skaber en god mulighed for at forbedre biodiversiteten i byen. 
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4 Biodiversitetshensyn  
i planlægningen 

Både de syv danske og de syv udenlandske eksempler illustrerer vidt forskellige traditio-
ner, når det det drejer sig om planudvikling, som har fokus på biodiversitet. Flertallet af 
planerne forholder sig mere overordnet til begreber som den grønne struktur, bæredyg-
tighed eller klimatilpasning. Biologisk mangfoldighed eller biodiversitet indgår ofte mere 
sekundært i planerne og er i flere tilfælde sidestillet med andre temaer som f.eks. sundhed 
og rekreation. 
 
4.1 Bæredygtighed: Bottom up – top down 
I eksemplet fra Sillebro Ådal i Frederikssund udspringer projektet af et behov for forbed-
ring af vandmiljøet, da Sillebro Å ikke lever op til de målsætninger, som er fastsat i Vand-
planen. Projektet formuleres i form af en lokalplan og udspringer af et samarbejde mel-
lem Frederikssunds Kommune og Frederiksunds Forsyning. Der er med andre ord tale 
om et projekt, som tager afsæt i en konkret problemstilling i et lokalt område og ikke et 
tiltag, som specifikt er knyttet til en mere overordnet planlægning. Der ligger ikke en 
kommuneplan eller en kommuneplanstrategi bag dette projekt. I forbindelse med pro-
jektansøgningen er der foretaget en botanisk screening og efterfølgende en konsekvens-
vurdering af anlæggets indflydelse på de forskellige habitater. Projektet har resulteret i et 
stort løft i forhold til målsætningen fra Vandplanen. Der er også sket en betydelig forbed-
ring af de rekreative faciliteter. Derudover er der blevet gennemført forskellige tiltag med 
henblik på at gavne biodiversiteten, f.eks. fjernelse af visse ikke hjemmehørende arter i 
bevoksningen og opsætningen af fuglekasser. Men der foreligger ingen vurdering af an-
læggets betydning for biodiversiteten i området. 
 
Sillebro Ådal er et godt eksempel på etableringen af et anlæg, som udspringer af et speci-
fikt behov i et lokalt område. Resultatet ser ud til at udvikle sig på en måde, så det også 
vinder forståelse blandt beboerne i lokalområdet. Det er dog et åbent spørgsmål, om ikke 
planprocessen og forløbet ville være blevet styrket, hvis det havde været forankret i en 
egentlig strategi. I Kommuneplanen er der fokus på bæredygtighed i bred forstand og 
udviklingen af de grønne kiler. Sillebro Ådal udgør en grøn kile, som nærmest starter i 
centrum af byen og fortsætter ud i det åbne land. Det kan derfor hævdes, at der er et sam-
spil mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt i ådalen. Nyanlægget er med andre 
ord et eksempel på, at denne synergi imellem det enkelte anlæg og den overordnede plan-
lægning godt kan etableres på trods af manglende strategier for området. 
 
Projektet i Sillebro Ådal kan betegnes som en form for bottom up-planlægning. Dog er 
borgerinddragelsen kommet ind på et meget sent tidspunkt i projektfasen, og planen ud-
springer fra enkelte planlæggere og af samarbejdet mellem kommune og forsyning. Med 
gennemførelsen af dette projekt er der en delopfyldelse af nogle af de overordnede hensig-
ter, som formuleres i kommuneplanen. Samtidig må det dog erkendes, at konsekvensen af 
denne type projektudvikling er, at man ikke opnår det overblik, der muliggør en priorite-
ring af ressourcerne. Samtidig forekommer det som om, prioriteringen af biodiversitet 
bliver sekundær i forhold til klimatilpasning og den rekreative udvikling. En målrettet 
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opfølgning af biodiversitetsudviklingen vil dog kunne bevirke, at biodiversiten kan forval-
tes og udvikles ligestillet med de øvrige nævnte forhold. 
 
Frederikssund er et eksempel på et mindre bysamfund, som gennemfører et enkelt, men 
større projekt. Eksemplerne fra Langeland om gadekær og Egtved om byfornyelse er på 
lignende måde nærmest bottom up-projekter. Og også det engelske London Orchard Pro-
jekt er et bottom up-projekt, som opfanger lokale ildsjæle og ændrer måden, man gør 
tingene på højere oppe i systemet. Det kan også siges om dele af implementeringen af den 
grønne plan i Næstved. Her er man lykkedes med at opfange lokale initiativer i forhold til 
naturpleje og lade disse indgå i den mere overordnede planlægning og derved bidrage til 
målopfyldelsen.  
 
I Egtved kombineres byudvikling med udvikling af rekreative stier og forbedring af den 
grønne struktur. Der er tale om mindre projekter, som gribes, fordi der er opstået en mu-
lighed for at gennemføre dem. Men når man betragter de større byer i landet, bliver bille-
det et andet. Her er der mere tale om overordnede planer og strategier, som på forskellig 
måde udmøntes i andre planer og videre i konkrete forslag. Det vil sige, at er der tale om 
en mere top down-orienteret planprocedure. 
 
Odense Kommune er en af landets større kommuner, og her inddrages biodiversiteten på 
forskellige måder. Den overordnede miljøpolitik fremhæver, som det ses i Frederikssund, 
behovet for en bæredygtig udvikling. Odenses miljøpolitik har dog samtidig et mere speci-
fikt fokus på forbedring af biodiversitet. Det er kommunens opfattelse, at grønne områder 
med en høj biodiversitet er af betydning for byens attraktionskraft over for kommende 
tilflyttere. Derfor konkretiseres bæredygtighedsbegrebet i forhold til biodiversitet i kom-
muneplanen. Det kommer til udtryk i form af øget fokus på, hvordan man vil forøge bio-
diversiteten i parker og skove, hvor der er fokus på de lysåbne arealer som fælleder, enge 
og overdrev. Der opstilles med andre ord målsætninger og retningslinjer som føres over i 
konkrete projekter. Byudviklingsprojektet Bellinge Fælled er et eksempel på, hvad kom-
munen betegner som en bæredygtig byggemodning. Her opstilles fem bæredygtigheds-
parametre,  hvor et er at forøge biodiversiteten. Det udmøntes i lokalplanen og betyder, at 
der under hele opbygningen af området fokuseres på at skabe størst mulig biodiversitet, i 
form af gode levesteder for dyr og planter. Planen indeholder et krav om et varieret udbud 
af naturtyper og også krav om at bruge hjemmehørende danske plantetyper. Det kræves, 
at der udarbejdes en beplantnings- og driftsplan for området, som samtidig indeholder en 
vejledning om, hvordan arealerne kan drives. Her lægges der blandt andet op til at bruge 
græsning som naturpleje af fælleden. 
 
Planproceduren i Odense Kommune er en udpræget top down-procedure, hvor overord-
nede målsætninger konkretiseres i specifikke tiltag. Den mere specifikke italesættelse af 
biodiversitet i Odense bevirker, set i forhold til Frederikssund Kommune, at det bliver 
mere enkelt at udvikle og implementere biodiversitetsfremmende foranstaltninger, f.eks. i 
forbindelse med nye byudviklingsprojekter. Samtidig kan retningslinjerne i kommune-
planen overføres til plejen af kommunes øvrige naturområder og grønne områder. 
 
Også Aalborg Kommune tager afsæt i bæredygtighed og multifunktionalitet og har udvik-
let et forslag til en hovedstruktur, som omhandler den grønne struktur. Hovedstrukturen 
er flerspekteret, men præciserer, at der på byens grønne arealer skal tilstræbes en drifts-
form, som medfører en større biologisk mangfoldighed. Det ordnede planregime minder 
med andre ord om Odenses. Men i Aalborg er man gået et skridt videre og har udarbejdet 
et forslag om en grøn-blå struktur, som er helhedsorienteret. Det vil sige, at man her ska-
ber en målsætning om, at den biologiske mangfoldighed skal tænkes ind i andre sektorer 
og derved skabe et multifunktionelt udbytte. Det er i den forbindelse interessant, at ret-
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ningslinjer og mål fra ”Grøn-blå struktur” efterfølgende implementeres i otte forskellige 
planer og strategier. Den overordnede plan udmøntes med andre ord bredt på tværs af 
forskellige sektorer. 
 
4.2 Screening af biodiversitet 
Københavns Kommune er den største bykommune i landet, og deres planregime afspejler 
også dette forhold. Det politiske ønske om at gøre København grønnere med en øget bio-
logisk mangfoldighed resulterede i en beslutning om at udarbejde en strategi, som målret-
tet fokuserer på den biologiske mangfoldighed. Som tidligere nævnt er strategien omfat-
tende og skaber den overordnede ramme for mange af de tiltag, som kommunen gennem-
fører på natur- og miljøområdet. Den adskiller sig primært fra Odense og Aalborg ved at 
tage afsæt i en screening af biodiversiteten i byen, som både foretages på område- og 
artsniveau. Denne screening angiver dels den nuværende status, dels eventuelle fremtidi-
ge udviklingsmuligheder. Det skaber mulighed for at prioritere ressourcerne, idet de kan 
målrettes til områder og arter, hvor behovet er størst.  
 

 
Figur 15. De grønne områder kan udformes så de både tilgodeser rekreation, klimatil-
pasning og samtidig skaber bedre vilkår for biodiversiteten. På dette eksempel fra Port-
land er der dog anvendt flere eksotiske arter, som ikke fremmer diversiteten.   
 
Bæredygtighed spiller også en stor rolle i Københavns Kommune og ikke mindst er der et 
stort fokus på klimatilpasning. Samtidig viser oplægget til fremtidige planer, at forbedrin-
gen af biodiversiteten også kan tænkes ind i de klimatilpasningsprojekter, som kommu-
nen har meget fokus på. Det ses f.eks. i forbindelse med tanker om at genåbne flere af de 
lukkede åløb i byen, hvor en varierende vandstand både kan medføre nye spændende 
rekreative muligheder og danne rammen for en forbedret biodiversitet. Genetableringen 
af floden Cheonggyecheon i Seoul er et eksempel på denne type projekter. Det viser, at 
man – ud over at få positiv effekt på klima og regnvandshåndtering – også kan opnå en 
stor nytteværdi med hensyn til at skabe et grønnere miljø, som kan tiltrække flere arter. 
Det blå-grønne løft af Augustenborg i Malmø viser på tilsvarende måde at anlæg, der 
sammentænker håndtering af regnvand og biodiversitet, også kan have en positiv indfly-
delse på andre forhold. I Augustenborg lykkedes det med det blå-grønne projekt at få 
vendt en social belastet bydel til at blive et eftertragtet boligområde med høj biodiversitet. 
 



34 Biodiversitet og grønne byer 

 

Næstved Kommune har også gennemført en screening af biodiversitet. Denne screening 
omfatter hele kommunen og inddrager flora og fauna på nær fugle. Der er udviklet en 
grøn plan, hvori screeningen indgår. Denne plan handler ikke kun om biodiversitet, men 
sigter mere bredt mod at skabe en ramme, der kan fremme borgernes sundhed, den gene-
relle trivsel og øge Næstveds attraktionskraft. Screeningen indgår i denne ramme og dan-
ne baggrunden for fremtidige prioriteringer på det grønne område, idet forøgelsen af 
biodiversiteten udgør et specifikt mål. På baggrund af screeningen inddeles kommunen i 
områder, hvorefter der gennemføres konkrete projekter i en prioriteret rækkefølge.   
 
4.3 Sammenfatning 
Det planparadigme, som bruges i de større byer, er karakteriseret ved, at det skaber et 
overblik, der muliggør en prioritering af ressourcer. Derved opnås en mere effektiv mål-
retning, idet man kan sætte ind, hvor der er det største potentiale for forbedring, eller 
hvor der findes det største behov. Men eksemplet fra Næstved viser, at denne frem-
gangsmåde med fordel også kan gennemføres i mindre kommuner. Den valgte procedure 
i Næstved skaber et overblik og et grundlag for prioritering, som andre lignende byer,  
f.eks. Frederikssund, også kunne have stor glæde af. 
 
Flere af de undersøgte eksempler viser, at bevarelse og forbedring af biodiversitet godt 
kan indeholdes i planer og udviklingsmodeller, der har et multifunktionelt sigte. Derved 
kan man skabe en synergi i forhold til den politiske behandling og implementering. Man 
kan med andre ord godt kombinere klimatilpasning, udvikling af rekreative muligheder 
og sundhed med ønsket om at forbedre og udvikle den biologiske mangfoldighed. Ofte vil 
det sandsynligvis være en fordel på grund af den synergi, som opstår mellem de forskelli-
ge sektorer. 
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5 Koblingen mellem  
by og land 

Dette projekt fokuserer primært på muligheden for at forøge biodiversiteten inde i byom-
råderne ved at iværksætte specifikke tiltag, der er fremmer biodiversiteten. Men der fin-
des også et ofte uudnyttet potentiale for biodiversitetsforbedringer i byerne gennem en 
mere effektiv udnyttelse grænsefladen til det omliggende landskab. Dels rummer de by-
nære landskaber et stort rekreativt potentiale, dels kan de igennem en udvikling af de 
grønne forbindelser medvirke til at forøge biodiversiteten længere inde i bymiljøet.  
 
5.1 Grønne bynære områder 
Eksemplerne i denne rapport viser, at det specielt er de større byer, som fokuserer på de 
muligheder, grænsefladen mod landskabet kan give i form af forøget biodiversitet. Det 
kommer især til udtryk på to måder. Dels har flere af byerne udviklet planer for grønne 
kiler og korridorer, dels anvendes plantning af bynær skov i flere tilfælde. I begge tilfælde 
kombineres biologiske aspekter som forøgelse af biodiversiteten med mere rekreative 
aspekter og sundhedsaspekter. Også andre miljørelaterede forhold, som beskyttelse af 
grundvandet, spiller i visse tilfælde en afgørende rolle.  
 
 I international sammenhæng er man i nogle tilfælde gået længere end dette. F.eks. har 
man i Stockholm udpeget et bynært grønt område til en egentlig nationalpark i byen, kal-
det Ulrikssdal-Haga-Djurgården-Brunsviken. Her kombineres det bynære grønne område 
med grønne kiler, som fører videre ind i byen. Projektet er en stor succes. Parken besøges 
årligt af 15 mio. mennesker, og 75 foreninger er på forskellig måde knyttet til området. I 
en dansk kontekst er Naturpark Amager nok det område, som tilnærmelsesvis kan rum-
me et lignede potentiale, både på det rekreative og naturmæssige område. Både Natursty-
relsen, Københavns og Tårnby Kommuner samarbejder om en udvikling af området. 
Uden for København, men dog i tilknytning til storbyen, fungerer Jægersborg Dyrehave 
på en lignende måde. Ud over at være Danmarks mest besøgte skovområde indeholder 
det en forlystelsespark og en golfbane. 
 
Samtidig rummer området også en høj biodiversitet, ikke mindst på grund af de mange 
døde træer, der får lov til at blive liggende. I øjeblikket gøres der forsøg med udsætning af 
egehjorten i området. Denne bille forekom tidligere i Jægersborg Dyrehave. 
 
I Hjørring har man indledt et større arbejde med at adskille regnvand og spillevand. Et af 
projekterne fokuserede på at ændre et vandløb, som går fra midtbyen og ud i landskabet. 
Langs vandløbet er der skabt et antal mindre søer til opsamling af regnvand. Projektet har 
resulteret i, at 10 % af regnvandet fra midtbyen nu er separeret fra, hvilket aflaster det 
eksisterende kloaksystem. Samtidig er der skabt et miljø langs åen med flere vandrelate-
rede naturtyper, som lokalt forøger biodiversiteten. Nye arter er flyttet ind, f.eks. mose-
planter, og der er opstillet informationstavler, som opfordrer de besøgende til at holde øje 
med vandstæren. Med andre ord kombineres klimatilpasning, rekreation og biodiversitet 
i et fælles projekt fra bymidten og ud i en overgang til det bynære landskab. Projektet er 
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på mange måder identisk med projektet i Frederikssund og viser, at mellembyer med held 
kan udvikle projekter af denne type. 
 
 

Figur 16. Gode habitater tiltrækker dyrelivet som her i Fælledparken, og muligheden for 
at se dyrelivet udgør en oplevelse for mange besøgende. 
 
 

 
Figur 17. Mangel på dødt ved er en af de største begrænsninger for biodiversiteten – 
også i byen. Efterladte væltede og døde træer vil ofte umiddelbart blive opfattet som 
”rod” og kan derfor med fordel knyttes til en formidling af deres nytteværdi. Også min-
dre byer kan med held udnytte og udvikle grønne kiler, som er multifunktionelle og 
dermed medvirker til en målopfyldelse på flere områder. Ikke mindst udgør vandveje 
ofte vigtige korridorer og kan have stor betydning for forbedring af biodiversiteten lo-
kalt. 
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Figur 18. Reetablering af vandløbet ved Folkeparken i Hjørring. 
 
Et andet eksempel på lignende projekter, men dog i en noget større skala, er Portland, 
hvor behandlingen af regnvand bliver tænkt ind i de enkelte gadeforløb. Også her påvirkes 
biodiversiteten positivt. Generelt udgør vand et vigtigt element i forbindelse med mange 
arter, og projekter som de ovennævnte kan derfor have en stor betydning for en generel 
forøgelse af biodiversiteten. Disse lineære forløb er samtidig interessante for forøgelse af 
byernes biodiversitet, da de kan fungere som grønne korridorer og ledelinjer, der nogle 
gange kan gå helt fra bymidten ud i det omgivende landskab.  
 
5.2   Bynær skov 
Plantning af bynær skov er et redskab, som giver mulighed for at arbejde med byens 
grønne områder i stor skala. Den store skala, som disse projekter ofte har, giver samtidig 
mulighed for at arbejde med en mosaik af forskellige skovtyper, vådområder og land-
skabsformer. Kombinationen af flere områdetyper giver mulighed for at skabe naturom-
råder med både oplevelsesmæssig og funktionel variation. Flere undersøgelser viser, at 
skov, set fra et rekreativt synspunkt, er en af de mest værdsatte naturtyper. Samtidig kan 
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skove have en stor betydning for biodiversiteten, hvis de udformes og forvaltes på en må-
de, der er hensigtsmæssig i forhold til biodiversitet. Det er sjældent, at det er skovdrifts-
mæssige eller økonomiske årsager, der ligger bag udviklingen af bynær skov. Derfor 
rummer netop denne type områder et stor potentiale for biodiversitetsforbedringer og 
kan tilstræbe optimale forhold for flora og fauna. 
 
I Næstved Kommune er 214 ha omdannet til tre nye bynære skovområder. Formålet med 
projektet er at skabe bedre forbindelse mellem nogle af de eksisterende naturområder i 
kommunen, men også at øge mulighederne for forskellige former for friluftsliv. Samtidig 
medvirker skovene til at beskytte grundvandet (Næstved Kommune 2008). Projektet blev 
udført som et samarbejde mellem Miljøministeriet og Næstved Kommune, men også bor-
gere, institutioner og foreninger har været, og er fortsat, en aktiv del af processen. De tre 
nye skov- og naturområder ligger ved Even, Vridsløse og Rønnebæk. Der er tale om fred-
skov, og jorden, der tidligere var kommunalt ejet, er overdraget til staten. Det er også 
staten, der har anlagt områderne og står for driften. Det betyder, at skovene bliver stats-
skove, og derfor vil de være åbne for alle, overalt, på alle tider af døgnet og hele året 
rundt. Det indebærer, at de indeholder langt flere muligheder for brugerne end de private 
skove. Staten har desuden forpligtet sig til at opkøbe supplerende arealer i tilknytning til 
områderne for 20 mio. kr. (Næstved Kommune 2008). 
 
Naturstyrelsen ser en række fordele ved projektet, der har stillet et stort areal til rådighed 
for statslig skovrejsning. Arealets bynære placering giver samtidig gode muligheder for at 
skabe aktiviteter for borgerne. Samarbejdet mellem stat og kommune har vist sig at være 
forbundet med mange fordele. Bl.a. har det bevirket, at borgerinddragelsesprocessen er 
blevet mere overkommelig, og at der har været flere vidensmæssige resurser til stede i 
projektet. Borgerinddragelsen har bidraget med inspiration i forhold til, hvilke aktiviteter 
og muligheder, der efterspørges i skovene. Samtidig har projektet skabt et større kend-
skab til Naturstyrelsens arbejde i lokalområdet (Rolsted, 2008). Områderne skal ud over 
skov også bestå af genskabte vådområder og enge, rørlagte åer skal åbnes, og særlige vær-
dier, som f.eks. udsigter og fortidsminder, sikres. Ud fra et biodiversitetssynspunkt arbej-
des der primært med hjemmehørende arter af løvtræ. Men for at skabe variation forven-
tes det, at der også vil blive plantet nåletræer, som bl.a. kan give dyrene dækning i vinter-
halvåret (Næstved Kommune 2008). I relation til de bynære skove spiller adgangsforhold 
en stor rolle, både med hensyn til at komme til skoven og rundt i den. Samtidig sigtes der 
mod at skabe en balance i plejeniveauet, der sikrer områdernes funktionalitet, men sam-
tidig holdes på et niveau, hvor naturen forbliver oplevelsesrig og tilgængelig. 
 
Eksemplet fra Næstved Kommune er nytænkende i forhold til samarbejdet mellem staten 
og kommunen og medvirker til at skabe et bynært grønt område, som både har et rekrea-
tivt og et biodiversitetsfremmende formål. Det er kommunes mål, at den grønne plan med 
tiden skal resultere i grøn ring omkring byen, som dels giver borgerne en meget nem ad-
gang til natur og grønne områder, dels fremmer biodiversiteten. 
 
Eksemplet kan være inspiration i forhold til at nytænke, hvilke redskaber og metoder der 
kan bruges til at sikre kvantitet og kvalitet i byernes grønne strukturer.  
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6  Hensyn til biodiversitet  
på projektniveau 

I forbindelse med gennemførslen af konkrete projekter er der er behov for helt specifikke 
metoder. Det er også på dette niveau, at der er behov for både kvalitativt og kvantitativt at 
kunne vurdere effekten af de gennemførte forandringer. Det er desuden på projektniveau, 
at inddragelse af borgere eller private interessenter kan være særdeles udbytterigt. De 
undersøgte eksempler viser nogle af disse muligheder. En del metoder er endnu ikke an-
vendt systematisk i en dansk kontekst. Det drejer sig specielt om brugen af forskellige 
typer biotopindekser, der gør det muligt at kvantificere omfang og effekt af påtænkte og 
gennemførte tiltag. Men de internationale erfaringer viser, at indekser kan være nyttige i 
forbindelse med en effektvurdering og cost benefit-analyse af de enkelte projekter. Men 
det skal samtidig nævnes, at de to biodiversitetsindekser, som indgår i denne rapport, er 
målrettet specifikke projekter og ikke det mere overordnede byniveau. 
 
Andre eksempler viser, hvordan man kan engagere borgere eller andre interessenter i 
forbindelse med drift af grønne områder. Borgerinddragelse i lokale projekter kan være af 
stor betydning for, hvordan det enkelte projekt gennemføres. Hvis man igennem en bor-
gerinddragelsesproces, der sigter mod en reel indflydelse tidligt i projektfasen, opnår en 
forankring af projektets intentioner i lokalsamfundet, kan det medvirke til at facilitere 
processen. Det vil ofte være forbundet med øgede udgifter til drift, når byområderne bli-
ver grønnere – hvis de grønne områder forvaltes traditionelt. Det er derfor i denne sam-
menhæng af betydning, hvis forankringen af det enkelte projekt indebærer en dialog og 
samarbejde med lokale borgerne i nærområdet. I visse tilfælde kan inddragelse resultere 
i, at borgere, foreninger eller private firmaer kan medvirke i den fremtidige drift. I Port-
land engagerer man beboerne i vegetationsvalget for de lokale regnbede, og på den måde 
påtager de sig et medansvar for bedet. 
 
6.1 Kvalitet og målbarhed 
I forbindelse med etableringen af projekter opstår ofte et behov for at kunne vurdere ef-
fekten af forskellige muligheder over for hinanden. Singapores City Biodiversity Index og 
Berlins Biotop Fächenfactor er begge eksempler på metoder, som har baggrund i behovet 
for at kunne kvalitetsvurdere effekten af tiltag. Der er med andre ord tale om styrings-
værktøjer, som bruges til at vurdere effektiviteten med hensyn til biodiversitet. Metoder-
ne giver også mulighed for at vurdere forskellige projekter og byer i forhold til hinanden 
som følge af den standardisering, som ligger til grund. 
 
I Danmark har den type metoder endnu kun været anvendt på forsøgsbasis. Men i forbin-
delse med planlægningen af kvarteret Bo01 i Malmø blev der udarbejdet et kvalitetspro-
gram, der er tæt beslægtet med den metode, som blev brugt i Berlin. Ud fra et ønske om at 
sikre, at Bo01 blev en attraktiv, bæredygtig og grøn bydel, blev der stillet en række krav til 
bygninger, pladser, gader og gårdrum ved at arbejde med en Grönyte-faktor (Dalman 
2002). I programmet blev der udviklet en liste med grønne punkter, der hver især blev 
tillagt en værdi alt efter deres bidrag til det lokale miljø. Summen af disse punkter angiver 
tilsammen områdets Grönytefaktor. Der var krav om en samlet faktor på 0,5, og mens 
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græsplæner opnår en faktor på 1, opnår arealer med fliser med fuger faktor 0,2 og asfalt 
0,01. Det betød, at det var nødvendigt at tænke grønt for at leve op til programmet. Sam-
tidig blev der også stillet krav til mikroklima, vandhåndtering og materialevalg, og der var 
et krav om, at en faglig kompetent person stod for friarealplanlægningen (Boverket 2007, 
Dalman 2002). 
 
Anvendelsen af biodiversitetsindeks i ovennævnte form kan umiddelbart forekomme 
omstændigt og måske også en smule vanskeligt at implementere. Det kan samtidig være 
vanskeligt at finde dokumentation for de værdier, som knyttes til forskellige overflader. 
Ikke desto mindre kan de være meget virkningsfulde. Et besøg i Bo01 i Malmø illustrerer 
tydeligt effekten af disse grønne krav i forbindelse ny byudvikling. Bydelen fremstår, på 
trods af en forholdsvis stor bebyggelsesgrad, som et meget grønt område. I Bo01 kommer 
det grønne til udtryk på mange forskellige måder, og anvendelsen af Grönyte-faktoren 
bevirker, at forandringerne i form af flere grønne elementer i de enkelte projekter kan 
dokumenters efter en ensartet standard. 
 

 
Figur 19. Passeig de Sant Joan i Barcelona viser, hvordan de befæstede arealer kan 
gøres grønnere, og grønyte faktoren bliver derved forøget. Området her skaber både 
skygge, tillader infiltrering af regnvand og udgør et værdifuldt rekreativt byrum. 
 
 

6.2 Borgerinddragelse i drift og pleje 
Som nævnt overfor vil en forøgelse af de grønne arealer typisk også medføre øgede om-
kostninger til drift, med mindre man bruger mere utraditionelle løsninger som f.eks. 
græsningslaug. Der er flere eksempler på grønne partnerskaber mellem stat-kommune og 
borgere, som har betydning for driften af de grønne områder. Et partnerskab har i denne 
forbindelse en bred definition. Det kan f.eks. være deltagelse i borgerråd, som det bl.a. ses 
i forbindelse de nye bynære skove i Næstved, hvor borgerne deltager og bidrager i beslut-
ningsprocessen om skovens udformning mv. I forbindelse med arbejdet blev der nedsat et 
”skovbrugerråd”, der består af repræsentanter fra forskellige interessegrupper, som har 
haft mulighed for at komme med forslag til udformningen af områderne. Lokale skole-
klasser har f.eks. været involveret i plantningen af de første træer i Even Statsskov (Næst-
ved Kommune 2008). 
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Men grønne partnerskaber omfatter også andre og mere forpligtende samarbejdsformer. 
Igen udgør Næstved et udmærket eksempel. I forbindelse med naturplejen på to over-
drevsområder på Mogenstrup Ås har kommunen indgået en driftsaftale med den lokale 
afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Mogenstrup Ås er en af de mest markante åse på Sjælland. Den har en anselig længde på 
ca. 10 km, og over en del af strækningen er der 30 højdemeter fra top til bund. Det mar-
kante landskabselement rækker helt ind i Næstved by. Vegetationen er præget af den san-
dede jord og de stejle skåninger og fremstår flere steder som et lysåbent, tørt miljø. Det er 
dog flere steder truet af tilgroning, hvilket er bagrunden for, at kommunen har indgået et 
grønt partnerskab med lokalkomiteen fra Danmarks Naturfredningsforening. Forenin-
gens medlemmer har påtaget sig ansvaret for plejen af de lysåbne arealer, som har en 
speciel flora og insektfauna. Dette driftssamarbejde har eksisteret over en årrække, og i et 
interview med foreningens koordinator (personlig kommunikation) fremgik det, at man 
også var indstillet på at fortsætte arbejdet. Dog var det indimellem forbundet med vanske-
ligheder at finde det fornødne antal personer til at fortage det nødvendige manuelle høslet 
og fjernelse af uønsket vegetation. Driftsfællesskabet mellem kommunen og lokale part-
nere er også etableret i forbindelse med Holmegård Mose. Her er det den lokale afdeling 
af Dansk Ornitologisk Forening der varetager plejen i et mindre område af højmosen.   
 
Gadekærsprojektet på Langeland er et netop igangsat projekt, som er kommet i stand 
efter en henvendelse fra eksterne aktører og på baggrund af borgernes og politikernes 
opbakning. Der er tale om et tværfagligt samarbejde mellem en række foreninger og insti-
tutioner. Omdrejningspunktet er kulturhistorie og biodiversitet. Projektet omfatter syv 
gadekær på Langeland. Igennem afholdelse af en række borgermøder ønsker man at ind-
drage borgerne, dels for at forankre projektet, dels for at skabe rammen for inddragelse i 
en del af den efterfølgende pleje. I den forbindelse får projektet også en social funktion 
ved at renovere landsbyernes gadekær og genetablere dem som samlingssteder. Denne 
sammenkobling mellem biodiversitet og sociale aspekter går også igen i det engelske 
London Orchard-projekt. Det projekt tager afsæt i nogle ældre frugthaver, som genetable-
res. Målet er bl.a. at skabe et miljø, der kan tiltrække besøgende og udnyttes af skoler, 
plejehjem og socialt udsatte. 
 

6.3 En grønnere by gennem private initiativer 
En mulighed for forøgelse af biodiversiteten er at indgå grønne partnerskaber, der omfat-
ter et samarbejde mellem kommuner og private virksomheder. Her kan partnerskabet 
være med til at skabe en fælles sag for et byområde eller industriområde. Udgangspunktet 
er, at selv en lille indsats kan skabe en stor forandring i lokalområdet. Denne type samar-
bejder er endnu forholdsvis ukendte i Danmark, men der er flere projekter, som udvikler 
sig i denne retning. Det gælder f.eks. det nye erhvervsområde i Skejby ved Aarhus og pla-
nerne om ændring og modernisering af et erhvervsområde i Albertslund i Hovedstadsom-
rådet.  
 
I England arbejdes der med såkaldte ”Business Improvement Districts”, der er et partner-
skab mellem de lokale myndigheder og erhvervslivet i et fysisk afgrænset område. Projek-
tet igangsættes, hvis der er flertal for ideen i erhvervslivet, og herefter nedsættes der en 
bestyrelse. Projektet finansieres af et kontingent, der betales af virksomhederne, og der 
ansættes en uafhængig gruppe til at varetage den daglige drift. Ideen er ikke, at projektet 
erstatter den kommunale drift, men i stedet supplerer den. Derved bidrager projektet til 
at øge lokalområdets kvalitet yderligere, og erhvervslivet får samtidig mulighed for at 
forbedre de forhold, der er af størst betydning for dem. Tiltagene får dog også stor betyd-
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ning for beboerne og deres daglige liv, fordi det offentlige rum bliver forbedret igennem 
projektet (UK BIDs 2008).  
 
Et af projektområderne er London Bankside, hvor organisationen kaldes Better Bankside. 
Bydelen er karakteriseret af at være en tæt by med små spredte åbne pladser, hvor gam-
melt, nyt, højt, lavt, boliger og erhverv er placeret imellem hinanden. Derved skabes en 
stor diversitet og en stærk identitet. Ved at arbejde med beplantning styrkes bydelens 
identitet, og området bindes sammen både fysisk og socialt. Better Banksides vision er at 
skabe en urban skov, der favner kvarteret. Et system af mindre parker og pladser skal 
gøre det mere attraktivt at færdes til fods og på cykel, og en mangfoldighed af rum og 
steder i mindre skala skaber plads til leg og mulighed for, at de mange brugere kan møde 
hinanden. Projektet tænkes derfor ikke som et forskønnelsesprojekt, men som en effekti-
visering af det offentlige rums funktioner og resurser (Better Bankside 2008).Ved hjælp 
af visionen om den urbane skov bliver det muligt for mange forskellige bygherrer hver 
især at bidrage til projektet ud fra deres fortolkning af visionen, og projektet kan udvikle 
sig løbende. Den urbane skov kan derfor tage form efter det enkelte sted. Det skaber vari-
ation, forskellige oplevelser og lokalt ejerskab, uden at helheden og sammenhængen for-
svinder. Begrebet urban skov skal i denne forbindelse ikke tages for bogstaveligt. De en-
kelte projekter har fokus på at skabe en grønnere bydel, og det sker på meget forskellig 
skala lige fra blomsterkasser foran en cafe over små temporære grønne rum til større me-
re permanente beplantningsprojekter. Projektet kan studeres på hjemmesiden 
www.betterbankside.co.uk/buf (december 2013). 
 
For at udnytte alle muligheder for at erstatte gråt med grønt, er det gjort enkelt at bidrage 
til den lokale udvikling. Organisationen tilbyder at sørge for alt det praktiske, hvis nogen 
ønsker at finansiere projekter, der bevirker, at bydelen bliver grønnere. Samtidig er det 
muligt at søge medfinansiering til disse projekter gennem de såkaldte ”Green Grants” 
(grønne legater). De dækker op til 50 % af etablerings- og plejeomkostningerne, dog mak-
simalt 2.500 pund (Better Bankside 2008). Better Bankside er et illustrativt eksempel på 
et samarbejde mellem offentlige og private initiativer, men et sådant samarbejde åbner 
også for en lang række spørgsmål. Der kan f.eks. opstå en konflikt i forhold til magtfor-
holdet i det offentlige rum. Hvad er råderummet for erhvervslivet over det offentlige rum, 
når de delvis finansierer forbedringerne? Og i hvor høj grad forbliver det offentlige rum et 
rum for alle? 
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7 Anbefalinger til fremme  
af biodiversitet i byer 

Gennemgangen af de syv byer i undersøgelsen og de syv internationale eksempler illustre-
rer en stor variation både i planlægning og implementering af biodiversitetsfremmende 
foranstaltninger. Den store variation kan i nogen grad knyttes til forskelle i bystørrelse og 
tilgængelige ressourcer. Men de forskellige eksempler understreger også, at der generelt 
er et behov for udvikling af evidensbaserede (forskningsmæssigt dokumenterede) virke-
midler, der implementeres ud fra en mere overordnet strategi. Det er sjældent, at effekten 
af de forskellige tiltag dokumenteres. Ofte er der fokus på enkelte arter på et specifikt 
artsniveau, mens de dertil knyttede arter på andre niveauer ikke har samme fokus – om 
end de er nødvendige af hensyn til økosystemets funktion. På baggrund af undersøgelsen 
er det muligt at opstille en række anbefalinger, som kan fremme kvaliteten af de grønne 
områder i kommunerne og ikke mindst af biodiversiteten i byerne.  

 
7.1  Overordnet grøn struktur 
Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne hele ansvaret for planlægning og for-
valtning af det åbne land, som tidligere var opdelt mellem kommune og amt. Kommuner-
ne har dermed mulighed for at påvirke udviklingen af en overordnet grøn struktur, som 
både omfatter det åbne land og de grønne områder i byerne i en mere helhedsorienteret 
planlægning. Kommunerne har med kommuneplanen til opgave at udpege områder med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser/økologiske korridorer. Der er i 2013 udarbejdet en 
kortlægning af denne planlægning, som tager afsæt kommuneplan 09 (Hellesen et al 
2013). De grønne korridorer og områder med naturbeskyttelseshensyn har afsæt i en er-
kendelse af, at netværk af grønne områder er nødvendige i et intensivt opdyrket landskab 
som det danske. At et givent område indgår i et grønt netværk betyder ikke nødvendigvis, 
at det ikke dyrkes.  Men i den fremtidige anvendelse af arealerne i kommunen prioriteres 
en anvendelse der skaber sammenhæng i netværket. 
 
Kortlægningen skaber et godt afsæt for planlægningen i den enkelte kommune, og den 
kan medvirke til at anskueliggøre, hvor man kan prioritere udviklingen af biodiversitet 
generelt i kommunen. Det nye overblik kan med fordel inddrages, når den enkelte kom-
mune begynder at udarbejde en grøn strategi for den fremtidige udvikling af grønne om-
råder og biodiversitet. Nogle kommuner, f.eks. Aalborg, har taget udgangspunkt i det 
grønne netværk og udarbejdet en plan for den overordnede struktur, som efterfølgende er 
udmøntet i en grøn strategi for den videre udvikling. Resultatet er et godt overblik, som 
skaber grundlaget for en mere målrettet prioritering af midlerne. Andre kommuner har 
indledt arbejdet med en screening af områder og arter for derved at få en klart grundlag 
for det fremadrettede arbejde med at udvikle en målsætning, der fremmer biodiversiteten 
i de grønne områder.  
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Det anbefales: 
 At man udvikler en overordnet strategi for forbedring af biodiversitet 

 At der gennemføres en screening af biodiversiteten i byen/kommunen og at 

autentiske elementer prioriteres højt 

 At der efterfølgende opstilles konkrete mål for forbedringerne og at der følges 

op efter en fast plan 

 At disse mål indtænkes i andre miljøforbedrende tiltag, f.eks. klimatilpasning, 

og rekreativ udvikling 

 

7.2  Sammenhængen mellem by og land 
En kobling mellem den overordnede grønne struktur og de grønne områder inde i bymil-
jøet har i stigende grad vist sig at være værdifuld. Og værdien af denne sammenhæng 
kommer måske bedst til udtryk i forbindelse med de grønne kiler i Storkøbenhavn. Her 
forenes en arealanvendelse, som arbejder i retning af en forbedret biodiversitet, med en 
rekreativ udvikling, som skaber gode nærrekreative arealer tæt på beboelse. Københavns 
grønne kiler er specielt interessante, da de nu har en alder, der bevirker, at man tydeligt 
ser nytteværdien af denne grønne struktur. Betydningen af denne kobling rækker ind over 
flere sektorer, men den er især interessant i forbindelse med udviklingen af den biologi-
ske mangfoldighed (Naturstyrelsen 2013). Men den har samtidig stor betydning ud fra et 
rekreativt synspunkt, da den giver mulighed for en let og grøn adgang til de grønne områ-
der i udkanten af byen, f.eks. bynære skove, som ofte har store rekreative værdier.  
 
Koblingen mellem de grønne områder på grænsen mellem by og land medvirker til at 
skabe forbedrede migrations-muligheder for de enkelte arter, set ud fra biodiversitets-
synspunkt. Københavns Kommune har udviklet en blå-grøn strategiplan, som tager afsæt 
i et ønske om at øge biodiversiteten ved at udvikle planer for en bæredygtig drift af de 
grønne områder. Planen inddrager bl.a. koblingen til de bynære grønne områder, og der-
ved arbejder den videre med de erfaringer, som er opnået i forbindelse med den overord-
nede grønne struktur. Man kan i denne forbindelse også fokusere på en nytænkning af 
industriområdernes mere traditionelle erhvervsrelaterede funktion. Mange af disse om-
råder kan få stor betydning for grænsen mellem by og land, hvis de udvikles med ud-
gangspunkt i den biologiske mangfoldighed.    
 
Det anbefales: 

 At koblingen mellem by og bynære områder indtænkes 

 At man også sættes fokus på udviklingen af biodiversitet i erhvervs- og indu-

striområder  

 
7.3  Udviklingen af byernes grønne struktur 
Mange byer har flere grønne arealer, end man umiddelbart forventer. F.eks. viser en ny 
undersøgelse af fem større og mellemstore danske byer, at alene de kommunale og stats-
lige grønne områder samt grønne områder i forbindelse med almennyttige boliger udgør 
mellem 20 og 30 % af byarealet (Caspersen og Nyed 2013). Hertil kommer grønne områ-
der, knyttet til private ejendomme. Men selv om det umiddelbart kan forekomme som et 
stort areal, er de grønne arealer ofte temmeligt fragmenterede. Flere af arealerne er små 
og placeret i et belastet miljø, f.eks. vejrabatter. Desuden er kvaliteten, set fra et biodiver-
sitetssynspunkt, i mange tilfælde ringe, da plejen ofte ikke sigter mod at fremme habitat-
kvaliteten. Fragmenteringen udgør i denne forbindelse et problem.  
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I nogle tilfælde kan det enkelte område have en høj værdi i sig selv, men det lider ofte 
under at være isoleret på grund af de omkringliggende befæstede arealer. Her er nytænk-
ning nødvendig. Det kan være vanskeligt at knytte eksisterende grønne arealer sammen i 
et netværk, men ny infrastruktur kan bruges i den forbindelse. F.eks. anlægges der i disse 
år forholdsvis mange nye cykelstier. I andre tilfælde kan man udnytte eksisterende veje 
som i eksemplet fra Portland. Ældre og nedlagte banesystemer kan også bruges til at for-
bedre biodiversiteten. I forbindelse med nye anlæg kan det med fordel overvejes, hvordan 
de kan bidrage til at forbinde de eksisterende grønne områder. Tilsvarende gør sig gæl-
dende i forhold til klimatilpasningstiltag. F.eks. kan nedbør tilbageholdes og forsinkes 
gennem grønne tage som det ses i København. Samtidig kan taget, hvis det udformes som 
et intensivt grønt tag, indgå som et element i byens grønne struktur. 
 
Det anbefales: 

 At man tilstræber en multifunktionel udvikling af de enkelte områder 

 At man nytænker brugen af uanvendte flader i byerne, f.eks. gavle og tage, da 

de kan medvirke til at skabe lokale grønne forbindelser 

 

Figur 20. Fotoet viser et eksempel som kombinerer  klimatilpasning med en rekreativ 
funktion og det det døde ved forbedrer samtidig vilkårerne for biodiversiteten   
 

7.4  Konkrete værktøjer til fremme af biodiversitet 
Biodiversiteten i byerne kan ikke ses isoleret. Den indgår i et større biologisk system, som 
også er knyttet til de områder, der støder op til byen, og sammenhængen mellem by og 
land har betydning i den forbindelse. Men det er selvfølgelig af meget stor betydning, 
hvordan det enkelte areal er sammensat med hensyn til artsvalg, udformning og place-
ring. Et fugtigt område, som altid ligger i skygge, udgør en hel anden habitattype end 
f.eks. en sydvendt skråning. Derfor må en udvikling af biodiversiteten tage udgangspunkt 
i det konkrete område, og dets potentiale for fremme af biodiversiteten må vurderes. Ofte 
kan de aktuelle forhold forbedres gennem simple tiltag. F.eks. kan hyppigheden af græs-
slåning nedsættes, og man kan eventuelt undlade at slå enkelte områder, hvilket skaber et 
bedre levested for en lang række insekter idet variation skaber diversitet. Adgang til vand 
og fugtigheden i området har på samme måde stor betydning.  
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Det anbefales: 

 At biodiversitet prioriteres ved nyanlæg og renovering, sådan at der udvikles 

egnede habitater både med hensyn til udformning og artsvalg 
 

7.4.1  Brug af hjemmehørende arter 
Et aspekt, der har stor betydning for den biologiske mangfoldighed, er artsvalget i forbin-
delse med udviklingen af byens grønne områder. I planlægnings- og anlægsfasen er det 
normalt at vælge arter ud fra principper om robusthed, æstetik og enkel drift. Men det er 
normalt ikke optimalt, set ud fra et biodiversitetssynspunkt. Der findes anlæg, som ude-
lukkende består af eksotiske arter. Ikke nødvendigvis, fordi det var ønsket i udgangspunk-
tet, men måske snarere, fordi konsekvensen i forhold til den biologiske mangfoldighed 
ikke var kendt og ikke indgik på lige fod med de øvrige hensyn. Problemet er, at den dan-
ske flora og fauna i høj grad er tilpasset en økologisk funktion med andre hjemmehørende 
arter. Den lokale flora og faunas behov bør derfor i højere grad indgå på lige fod med 
æstetiske, arkitektoniske og driftsmæssige overvejelser.  
 
Det anbefales: 

 At man i langt højere grad bruger hjemmehørende arter i forbindelse med ny-

anlæg 

 At hvis hensynet alene er diversitet, bør man alene anvende hjemmehørende 

arter. 
 

7.4.2  Nye arealtyper og driftsformer 
Det er ofte forbundet med høje omkostninger at udvikle nye grønne områder på arealer, 
som er befæstede. Alligevel findes der en række eksempler på tiltag, som kan forbedre den 
biologiske mangfoldighed i bymiljøet på en relativt priseffektiv måde. Etableringen af 
lommeparker, dvs. midlertidige grønne områder, som udformes, så de igen kan nedlæg-
ges relativt enkelt, har i København vist sig at kunne bruges som model. Andre eksempler 
er minihaver og små kolonihaver, som kombinerer en biodiversitetsforbedrende funktion 
med et socialt aspekt. Der er tale om anlæg, som typisk plejes af de lokale beboere i områ-
det. Arealanvendelsen kan være permanent eller have en mere temporær funktion. Der 
kan i denne forbindelse også henvises til eksemplet med de engelske frugthaver i og om-
kring London. Også her er der tale om en arealanvendelse, der kombiner et biodiversi-
tetsaspekt med en social funktion. 
 
Flere forhold kan forholdsvist enkelt forbedre den enkelte habitat. Træernes alder spiller 
f.eks. en rolle, idet flere arter er knyttet til ældre træer, og tilstedeværelsen af langt græs 
og dødt ved er af stor betydning for både insekter og fugle. I stedet for at fjerne alle døde 
eller væltede træer, kan man bevidst sørge for at lade noget dødt træ og træstubbe blive 
tilbage af hensyn til den biologiske mangfoldighed. Afskårne grene og blade kan opbeva-
res i parkerne på en måde, der tilgodeser biodiversiteten. Denne type tiltag er effektive og 
ikke specielt omkostningstunge og er mere et udtryk for en anden driftsform, som tager 
øget hensyn til biodiversiteten. Med andre ord er der tale om en mere bæredygtig areal-
anvendelse. 
 
Det anbefales: 

 At driftsformen tilpasses, så den begunstiger en forøgelse af biodiversiteten 

 At man udvikler nye områdetyper som kan fremme biodiversiteten i de befæ-

stede områder f.eks. lommeparker og frugthaver 
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 At vand i højere grad tænkes ind i bymiljøet, da adgang og nærhed til vand 

spiller en stor rolle for udvikling af biodiversiten 
 

7.5  Planredskaber i forbindelse med fremme af biodiversitet 
De undersøgte internationale og især danske eksempler viser, at der anvendes en række 
forskellige planmæssige tiltag i forbindelse med udviklingen af biodiversiteten i byen. 
Planredskaberne har forskellige formål og spænder over overordnede og brede strategier 
for bæredygtighed til mere konkrete tiltag, som gør det muligt at vurdere effekten på bio-
diversiten, når der foretages forbedringer. I det følgende gives nogle konkrete anvisninger 
til implementering af biodiversitet i forbindelse med planudvikling. 
 

7.5.1  Plansynergi og planopdeling 
På trods af at der i de senere år har været øget fokus på biodiversitet i kommunerne, er 
det forsat sjældent, at udvikling af biodiversitet indgår som selvstændigt tema med høj 
prioritet i kommunernes udviklingsplaner. Der er derimod flere eksempler på, at den 
biologiske mangfoldighed indgår i et relativt generelt og overordnet plandokument, som 
f.eks. sigter mod at gennemføre en bæredygtig planlægning og forvaltning af de grønne 
områder. Der er betydelig forskel på miljøet i byen, i de bynære områder og i det åbne 
land. De forskellige miljøer skaber forskellige vilkår, som giver mere eller mindre gunstige 
vilkår for forskellige arter. Livsbetingelserne varierer som følge af forskelle i habitaterne, 
og det kan derfor være hensigtsmæssigt at opdele habitaterne i to overordnede kategorier: 
henholdsvis by-natur og bynær-natur. Med denne opdeling kan der opstilles forskellige 
mål, der tager afsæt i de muligheder, som enten allerede eksisterer, eller som kan skabes i 
de pågældende miljøer. Derved skabes en mere operationel ramme for den efterfølgende 
forvaltning. 
 
En god måde at få igangsat arbejdet med biodiversitet i kommunen på, er at starte med at 
udvikle en målsætning. Det kan f.eks. gøres i forbindelse med kommunens overordnede 
strategiudvikling. Både Aalborg og København har fulgt denne metode og har efterfølgen-
de konkretiseret målene yderligere i forbindelse med forskelige handlingsplaner. Det 
fremgår også både af de internationale og de danske eksempler, at den biologiske mang-
foldighed med fordel kan inddrages i anden planlægning, fordi man derved opnår en 
tværfaglig synergi. I forbindelse med denne kombination er det en fordel, at der foreligger 
en klar målsætning for det, man ønsker at opnå i forhold til den biologiske mangfoldig-
hed. Eksempler på plankombinationer, hvor biodiversitet kan indgå, er miljø- og klimare-
laterede tiltag, som det f.eks. ses i Frederikssund og Hjørring. De to nævnte eksempler 
kombinerer biodiversitet med sociale og sundhedsmæssige aspekter i en samlet løsning, 
som tager afsæt i klimatilpasning. Andre eksempler kan være større og mindre infrastruk-
turanlæg og nybyggerier. En sammentænkning af denne type vil ofte bevirke, at de for-
skellige tiltag, der inddrager biodiversitet, vil få en bedre planforankring. Det er velkendt, 
at grønne omgivelser påvirker os positivt, og et grønt løft, der fremmer biodiversitet, vil 
derfor bidrage til en mere positiv oplevelse af det ellers så befæstede bymiljø. Dermed får 
tiltag, som forbedrer biodiversitet, også en rekreativ og social funktion. Fugle- og dyreliv, 
kombineret med grønne områder, medvirker til, at byens rum bliver mere oplevelsesrige 
og attraktive at opholde sig i. Samlet set har en forbedring af biodiversiteten derfor også 
betydning for friluftsliv og folkesundhed.  
 
Det anbefales: 

 At man er opmærksom på at indtænke koblingen mellem grønne områder og 

sociale og sundhedsmæssige forhold 
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7.5.2  Generering og deling af viden 
Forbedring og forøgelse af biodiversiteten i det urbane miljø kan være vanskelig at opnå 
med traditionelle tiltag. Det befæstede miljø bevirker, at udfordringen typisk er større i 
byerne end i det åbne land. I udgangspunktet vil de fysiske og klimatiske rammer i det 
urbane miljø tilgodese visse arter frem for andre, og der er derfor en række hjemmehø-
rende arter, som ikke trives i bymiljøet. Det er med til at forklare, hvorfor man ofte vælger 
eksotiske arter – de er typisk valgt, fordi de er specielt robuste i forbindelse med bymiljø-
et. Det kan være vanskeligt at indhente den specifikke og nødvendige viden om konkrete 
tiltag, der fremmer den biologiske mangfoldighed. Der er tale om en kompleks specialvi-
den, som varierer efter de enkelte habitattyper og det miljø, de grønne områder er place-
ret i. En tilknytning til et tværkommunalt videnssamarbejde, som f.eks. Green Cities, kan 
derfor medvirke til at skabe en ramme for videnudveksling på området. Samarbejdet kan 
også mere direkte styrke den enkelte kommunes indsats i forhold til at styrke den biologi-
ske mangfoldighed og de sårbare og sjældne naturområder.  
 
Formidling af viden til borgerne er et andet aspekt, som i denne sammenhæng bør priori-
teres højt. Det er ikke alle grønne tiltag, som øger biodiversiteten, der spontant vil blive 
opfattet som positive af borgerne. Tilstedeværelsen af dødt ved eller bunker af kvas og 
blade kan opfattes negativt og tolkes som udtryk for, at der ikke er ryddes ordenligt op. 
Det er derfor vigtigt, at der skabes let tilgængelig information på de aktuelle lokaliteter, 
som forklarer baggrunden for en given arealanvendelse. Man kan i denne forbindelse 
være opmærksom på, at områder, hvor der gennemføres specifikke tiltag, også kan indgå i 
skolernes undervisning. Den nye skolereform giver bedre mulighed for læring uden for 
klasselokalet, og byens grønne områder udgør en velegnet ramme for denne proces. Sam-
tidig er der også et helbredsmæssigt aspekt, da udelæring medvirker til, at eleverne bevæ-
ger sig mere – ud over at de bliver mere fortrolige med naturen.      
 

Det anbefales: 
 At man ud over at fokusere på den enkelte art, også forholder sig til det økosy-

stem, den enkelte art kræver. Med andre ord skal man inddrage habitaten og 

de dertil knyttede arter. 

 At sociale funktioner som udelæring og formidling indtænkes i forbindelse 

med udviklingen af biotopsfremmende foranstaltninger 

 At formidlingen omkring de biotopsfremmende foranstaltninger udvikles pa-

rallelt med de enkelte projekter  

 

7.6  Borgerinddragelse i planlægning 
Der er stor forskel på, hvordan borgerne indgår i de forskellige udviklingsprojekter i de 
undersøgte kommuner. I en række tilfælde sker borgerinddragelsen forholdsvis sent i 
projektforløbet, og effekten bliver af samme grund ikke stor. Samtidig viser flere eksem-
pler dog, at hvis borgerinddragelsen gøres mere aktiv, kan man dels opnå en bedre foran-
kring af projektet, dels udvikle det i retning af egentlig borgerdeltagelse, hvor borgerne 
indgår i den fremadrettede udvikling af områderne. I forbindelse med etableringen af tre 
bynære skove i Næstved er der indgået et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Næstved 
kommune. Det samarbejde giver plads til borgerrepræsentanter i nogle skovråd, som 
aktivt indgår i udviklingen af skovene. På den måde får borgerne i området mulighed for 
at påvirke bl.a. den rekreative udvikling af de nye skove. Et andet eksempel på borgerdel-
tagelse er pleje i forbindelse med naturområder i byen. I Næstved er der etableret et sam-
arbejde mellem kommunen og Danmarks Naturfredningsforening. I den forbindelse vare-
tager en gruppe borgere naturplejen på en del af de grønne områder, der er knyttet til 
Mogenstrup Ås. Det er ofte hensigtsmæssigt at indtænke borgerinddragelse i en eller flere 
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dele af projektfasen. Dels kan man i forbindelse med planlægningen indhente ideer fra 
f.eks. idé- og fremtidsworkshops. Disse kan være med til at skabe et engagement, som 
senere kan udnyttes i forbindelse den fremtidige drift. Det kan også biddrage til at afvær-
ge eventuelle konflikter, som kan opstå i forbindelse projekteringen af det enkelte områ-
de. Det er især aktuelt for mindre lokalområder, som i forvejen har en rekreativ anvendel-
se. 
 

Det anbefales: 
 At man skaber en planramme for projektet, som sikrer, at berørte borgere 

kan involveres med henblik på en lokal forankring 

 At berørte borgere inddrages/orienteres om udviklingsplanerne på et for-

holdsvis tidligt tidspunkt i processen  

 
7.7 Grønne partnerskaber 
Indtænkning af borgere, foreninger og virksomheder i forbindelse med drift af lokale om-
råder er forholdsvis nyt i Danmark. Derimod viser de internationale eksempler, at der 
både er mulighed for at nedsætte driftsomkostningerne og forbedre biodiversiteten igen-
nem denne type samarbejde – som nævnt i forrige afsnit. Ud over involvering af forenin-
ger kan der udarbejdes grønne partnerskaber, hvor kommunen samarbejder med er-
hvervslivet om udvikling og drift af de grønne områder. Virksomhederne kan inddrages 
tidligt i en projektfase og også bidrage økonomisk i anlægsfasen. Det ses ofte, at især virk-
somheder inden for de tertiære erhverv er opmærksomme på værdien af attraktive grønne 
omgivelser. De grønne områder og artsrige omgivelser kan benyttes af virksomhedernes 
medarbejdere og bruges i forbindelse med markedsføring af virksomheden. Et eksempel 
på et sådan samarbejde mellem kommune og erhverv ses i forbindelse med udviklingen af 
et industriområde ved Skejby i Aarhus. Her har virksomhederne indgået et projektrelate-
ret samarbejde med kommunen med henblik på udformning og drift af de nærrekreative 
omgivelser. Derigennem opnås en koordinering af udviklingen af de private og de kom-
munalt ejede arealer. 
 
Det anbefales: 

 At der udvikles grønne partnerskaber med virksomheder i lokalområderne 

 At der udvikles nye samarbejdsformer i form af grønne partnerskaber mellem 

borgere/organisationer og den kommunale forvaltning med henblik på at bor-

gergrupper/organisationer kan indgå i et driftsfælleskab 

 

7.8 Screening og måling af biodiversitet  
En indledende vurdering af den eksisterende biodiversitet i form af en screening kan ge-
nerelt anbefales. Den vil kunne anvendes i udarbejdelsen af en fremtidig målsætning, 
f.eks. i forbindelse med udviklingen af en strategi på området. Efterfølgende vil der i 
mange tilfælde også være behov for en overvågning af biodiversitetens udvikling. En på-
visning og dokumentation af forandringerne kan f.eks. være nødvendig i forbindelse med 
fremtidige anlæg og for at vurdere målopfyldelsen. 
 
 

7.8.1   Screening 
 De undersøgte eksempler illustrerer, at der typisk er begrænsede ressourcer til rådighed 
for biodiversitetsfremmende foranstaltninger. Og en screening af den aktuelle biodiversi-
tet kan være med til at vise, hvor ressourcerne kan anvendes mest hensigtsmæssigt.   
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Det er samtidig en fordel, hvis den gennemførte screening foregår på en måde, så det er 
muligt at foretage en opfølgning. Det kan være værdifuldt i forbindelse en evaluering af 
effekten af de gennemførte tiltag. En sådan monitering kan dels bidrage med værdifuld 
information til brug ved en vurdering af målopfyldelsen, dels biddrage med en verifikati-
on af effekten, der kan anvendes i forbindelse med udvikling og planlægning af fremtidige 
projekter. 

Det anbefales: 

 At biodiversitetsfremmende foranstaltninger i den enkelte by og eller kommune 

indledes med at skabe et overblik over biodiversiteten og evt. autentiske natur-

elementer i det pågældende område 

 
7.8.2  Biodiversitetsindex 
I forbindelse med nybyggeri og større anlæg vil der ofte være behov for at foretage en 
vurdering af det grønne anlægs kvalitet i forbindelse med etableringen. Her kan anven-
delse af et biodiversitetsindeks være en metode til at vurdere den samlede indflydelse på 
biodiversiteten. Erfaringerne med Biotop Flächenfactor (BFF) indexet fra Berlin og Sin-
gapores Citys biodiversity index viser, at brugen af et indeks bevirker, at de biodiversitets-
forbedrende tiltag bliver målbare. Der er forskel på operationaliteten af de to indeks, og 
specielt det tyske indeks virker velegnet i en dansk sammenhæng. En variant af dette in-
deks er anvendt i forbindelse udviklingen den nye bydel Bo01 i Malmøs tidligere industri-
havn.     
   
Det anbefales : 

 At man i forbindelse med nyanlæg og forbedringer af eksisterende anlæg ind-

tænker metoder til effektvurdering 

 At indflydelsen fra nye grønne anlæg effektvurderes i forhold til, hvor meget 

de påvirker biodiversiteten – ved hjælp af biodiversitetsindeks 

 At man prioriterer at foretage en efterfølgende effektvurdering af iværksatte 

tiltag   
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8 Internationale eksempler  

8.1  Singapores City Biodiversity Index (CBI) 
The City Biodiversity Index er en indekseringsmetode til at kortlægge og sammenligne  
biodiversiteten i og mellem forskellige byer.  
 

 
Figur 21. Et lille stykke natur har ligget hen til naturlig udvikling og har resulteret i en særegen 
naturtype i Nordhavnen i København. Kohsaka et al. 2013 
 
8.1.1  Baggrund og formål 

City Biodiversity Index (CBI) er et selvstændigt værktøj, der bruges til at vurdere byens 
biodiversitet og dens udvikling. Ved at bruge en global standardiseret metode kan man 
ikke bare bedømme og kortlægge byens egen udvikling, men også sammenligne resultatet 
med andre byer. At værktøjet og resultaterne kan bruges nationalt og internationalt er 
hensigtsmæssigt, da udvikling og bevarelse af urban biodiversitet bliver lettere at tage 
stilling til i forhold til en række konventioners mål for bevarelse af global biodiversitet 
(Rodricks 2010, Chan et al. 2010). 
 
I 2008 ved Biodiversitetskonventionens COP 9 i Bonn blev CBI fremlagt for første gang af 
Singapores minister for national udvikling. Herefter blev forslaget bearbejdet, og i 2010 
blev det vedtaget ved COP 10 i Nagoya (Japan).  
 
Selve indekset består af tre dele. Første del giver en generel beskrivelse af byen som 
grundlag for del to, hvor der foretages en vurdering via indikatorer. Her vil geografiske, 
klimatiske, befolkningsmæssige såvel som økonomiske forhold blive inddraget. Der laves 
også en beskrivelse af byens økosystemer i form af billeder og beskrivelser, der kan sam-
menlignes med IUCN’s Habitat Authority File (IUCN 2006). Her kan områdets naturhi-
storie, nøglearter og lignende undersøgelser af biodiversiteten fremlægges. I den tredje 
del foretages en beregning af indexet. På basis af informationen fra den første del af in-
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dekset kan anden del vurderes ud fra 23 indikatorer, idet hver indikator evalueres for på 
bedst mulig måde at beskrive byens biodiversitet.  
 
De 23 indikatorer bygger på tre overordnede temaer. Først scores faktorer, som er vigtige 
for biodiversiteten og derefter beskrives andre økosystemydelser, der er relevante i relati-
on til biodiversiteten. Til sidst vurderes administrationen af grønne områder og inddra-
gelse af befolkningen i planlægningen og udførelsen af grønne initiativer i byen (Rodricks 
2010).  
 
Hver indikator bliver udarbejdet med en beskrivelse af, hvorfor indikatoren er udvalgt, 
hvordan man beregner den, hvordan og hvorfra man kan få data for den pågældende in-
dikator og grundlaget for pointtildeling (Chan et al. 2012). 
 
I den tredje og sidste fase foretages beregningen af indekset. Hver indikator kan give en 
score på op til 4 point, hvilket sammenlagt giver et maksimum på 92. Resultatet kan her-
efter blive holdt op mod tidligere vurderinger, herunder resultater fra andre byer 
(Kohsaka et al. 2013).  
 

8.1.2  Potentiale for biodiversitet 

CBI fokuserer meget på udvalgte indikatorer for biodiversitet, og den første del af indek-
set kræver en omfattende beskrivelse af biodiversiteten på økosystemniveau. Derefter 
fokuserer indexet på ti konkrete indikatorer for biodiversitetsmål. Her fokuseres på stør-
relsen af grønne områder (12) og fredede områder (9) i byen, sammenhængen i de grønne 
områder (2). Der er et specielt fokus på hjemmehørende arter (3-8, 10).  
 
Brugen af indekser kan være vanskelig, fordi der er tale om generalisering, som kan gøre 
det svært at beskrive den reelle status for naturen. I Danmark er det tidligere blevet for-
søgt at indeksere kvaliteten af bynaturen, først af Rune og Hels (2007) og senere af Hald 
(2011). Disse indekseringer rummer begge en subjektiv vægtning af naturen og dele af 
organismevalget. De har, på trods af deres omfangsrige beskrivelser og specifikke iagtta-
gelser i forhold til at bestemme naturområders kvalitet i byen, haft et problem med at 
komme frem til et generelt resultat for byen. 
 
Tabel 2. Sammendrag af 13 byers erfaringer ved implementeringen af CBI 
(Kohsaka et al., 2013) 
 

CBI indicators Challenges 
1-3 Areas Definition of natural areas and fragmentation 
4-8 Native species Data availability 
9 Protected areas Definition of protected areas 
10 Invasive species Unavailable data/Unreported activities 
11-13 Ecosystem services Difficult to calculate 
15-22  Distinctions between general greening and biodiversity-

specific activities or budgets were unclear. These include plant-
ing trees (with non-native species), recycling, etc. 
Difficulties to capture activities in schools because information 
is not disclosed openly 

General comments For urban biodiversity, increase in conservation activities does 
not necessarily correspond to improvements in indicators and 
it is difficult to set benchmarks to  
measure impact and performance in urban contexts. 
Number of indicators too high and to limit to “core” indicators. 

 
                                                                    
2
 Tallet refererer til indikatornummer 
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CBI er en form for kategorisering og kvantificering af naturen og ikke nødvendigvis et 
særlig nøjagtig mål for biodiversitet på nuværende tidspunkt. Ikke desto mindre er inten-
tionen at øge fokus på området gennem anvendelse af metoden. CBI kan bruges som et 
værktøj til at øge opmærksomheden på biodiversitet, men også som et politisk værktøj til 
at vurdere og sammenligne indsatser, målsætninger og strategier. Derfor inkluderes også 
indikatorer, der beskriver andre økosystemydelser såvel som håndtering og forvaltning af 
biodiversitet i byen. Det øger interessen for at samarbejde og inkludere potentielle syner-
gieffekter. 
 
De første erfaringer fra Japan, Portugal, Finland, Indien og Canada viser, at indekset er 
effektivt til at øge fokus på biodiversitet (Kohsaka et al. 2013). I Japan var det specielt 
samarbejdet på tværs af afdelinger, der blev forstærket. Men også det at kvantificere bio-
diversitet og økosystemydelser over tid forventes at have en effekt på interessenter, der 
bliver motiverede til f.eks. at hjælpe med dataindsamling. Yderligere er indsatsen blevet 
gjort mere overskuelig af indekseringen. Det kan lette implementeringen fra administra-
tionens side (Kohsaka et al. 2013).   
 
8.1.3 Implementering 

Omkring 35 byer fra hele verden var i 2010 i forskellige stadier af integreringen af CBI, 
hvilket var steget til mere end 70 byer i 2012 (NParks 2012). CBI er udviklet for, at for-
valtningen selv kan udarbejde en vurdering af biodiversiteten, og den er forholdsvis enkel 
at implementere. Det er også grunden til, at antallet af indikatorer er begrænset til 23 
(Chan, 2011). Dog kræver det en indsats at få implementeret CBI, måske specielt fordi det 
er et forholdsvist nyt redskab. CBI udvikles fortsat og bliver fortsat mere videnskabeligt 
robust, mere nyttigt og er gennemført i stadig flere byer. 
 

8.1.4 Dokumentation – Opfølgning 

En bred ekspertgruppe har sammen med repræsentanter fra forskellige lande, og en ræk-
ke byer indgået og indgår i udviklingen af CBI. Der er videnskabeligt belæg for, at mange 
af de udvalgte indikatorer har en indflydelse på biodiversiteten. Men om det reelt har øget 
biodiversiteten i de byer, der har implementeret værktøjet, er ikke vurderet. Erfaringerne 
viser, at værktøjet bliver brugt og primært hjælper til at øge interessen og samarbejdet 
hos de forskellige bystyrer såvel som andre interessenter (Kohsaka et al., 2013). På trods 
af indeksets forholdsvis enkle opbygning rapporteres der om en del udfordringer i forbin-
delse med implementeringen (Tabel 2). Det handler om problemer med definitioner, da-
tatilgængelighed og vurdering og beregning af økosystemydelser, og især om sondringer 
mellem, hvad der er generelle grønne tiltag, og hvad der er biodiversitetstiltag (Kohsaka 
et al. 2013).  
 
CBI er ved at blive integreret i andre europæiske lande som Sverige, Finland, England og 
Tyskland, så implementering i Danmark er nærliggende.  
 

8.1.5 Afrunding  

Der er behov for at få udarbejdet nationale definitioner for de forskellige indikatorer, så 
danske byer, der ønsker at implementere CBI, får lettere ved at gennemføre og sammen-
ligne indekset med andre byer. Dog må man også acceptere, at indekset er designet til 
byer af en vis størrelse, så et nordisk samarbejde er måske mere nærliggende. Således 
kunne større danske byer undersøge, hvordan et nordisk samarbejde kan grundlægges. 
Man kan f.eks. tage udgangspunkt i byer som Helsinki og Stockholm, der er i gang med at 
implementere CBI.   
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8.2 Berlins Biotop Flächenfactor (BFF)  
Berlin har udviklet et landskabsprogram “Landschaftsprogramm – LaPro” for at bevare 
naturen og den biologiske mangfoldighed i byen. Et af midlerne er Biotop Flächenfactor, 
Biotope Area Factor (BFF), der bliver brugt i de tætbebyggede områder for at sikre de 
grønne kvaliteter (SDUDE 2013).  

 
8.2.1 Baggrund og formål 

De grønne områder er under hårdt pres i byerne, hvor de bliver konverteret til bebyggede 
arealer. Særligt udtalt er det i bykerner, og Berlin har set sig nødsaget til at gøre noget for 
at modvirke de høje befæstningsgrader, der giver problemer med regnvandshåndtering, 
varmeø-effekt og forringelse af levevilkårene for dyr og planter (SDUDE 2013). For at 
opnå målene i landskabsprogrammet er det vigtigt at reducere byens økologiske fodaftryk 
ved at forbedre vilkårene for økosystemer og biotoper. Det skal ske samtidig med, at den 
generelle byudvikling ikke hindres. BFF er et planlægningsværktøj, der stiller minimums-
krav om grønne områder, når der bygges nyt (SDUDE 2013). BFF blev udviklet i 
1980'erne i Vestberlin før genforeningen og blev senere indført som et bindende doku-
ment i 1994.  
 
Det fungerer som et pointsystem, hvor en samlet værdi på 0-
1 skal opnås ved at integrere grønne elementer og strukturer 
som f.eks. grønne tage eller permeable belægninger. Det er 
gjort primært for at forbedre forholdende for den urbane 
natur, men det anerkendes, at andre økosystemservices også 
vil blive forbedret. Således er pointvurderingen lavet ud fra 
om overfladen understøtter: 
 

1. Køling i Byen 

2. Luftrensning 

3. Regnvandshåndtering 

4. Forbedring af jordbundsprocesser og forhold 

5. Habitat for flora og fauna (Becker et al., 1990) 
 
På den måde vurderes kvaliteten af den anvendte struktur, 
sådan at overflader med vegetation, forbundet til jorden 
under (uden kontakt til fundament), vil have en vægtnings-
faktor på 1,0 relativt i forhold til en forseglet overflade, der 
giver 0,0. Vægtninger kan findes i figur 22, og de er uddybet 
og begrundet i SDUDE 2013.  
 
BFF udregnes ved, at arealet af de forskellige vægtninger 
lægges sammen og divideres med totalareal:  
 

Ø 	 	
	

 

 
	 ∗ 	 	 ∗ 	 ⋯

	
 

 
Figur 22. Det tyske BFF system hvorefter man beregner den økologisk effektive flade. 
Kazmierczak and Carter, 2010 
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Hvis det i et projekt anses for usandsynligt, at man kan leve op til BFF’en, kan man bruge 
en udligningsforanstaltning (”Ausgleichmassnahmen”). Således har et motorvejsprojekt 
f.eks. måttet betale for genopretning af et naturområde, da det ikke kunne opfylde BFF-
kriterierne (WWF 2013). 
 
BFF fritager ikke myndighederne fra deres forpligtelse til at etablere andre grønne områ-
der og gennemføre andre landskabsmæssige tiltag. Men det kan ses som et ekstra plan-
lægningsværktøj, der kan sikre de værdier, grønne områder tilfører byen (Kazmierczak 
and Carter 2010).  

 
8.2.2 Potentiale for biodiversitet 

Det er ikke beskrevet præcist, hvordan BFF er udarbejdet, og hvad grundlaget er for den 
konkrete vægtning, ud over at det er formuleret af en stor gruppe eksperter (Cloos 2004). 
Men her skal BFF nok ses i sammenhæng med landskabsprogrammet, der er baseret på 
en omfattende undersøgelse af habitater og vigtige naturtyper fra det tidligere Vestberlin 
(Sukopp and Weiler 1988). Denne undersøgelse lagde bl.a. vægt på vigtigheden af habitat-
heterogenitet, kontinuitet, grønne netværk og funktionel integrering af bygninger i økosy-
stemer (Sukopp and Weiler 1988).  
 
Det BFF kan tilføje i forhold til at øge biodiversiteten i byen, er primært at øge det samle-
de areal af grønne områder og forbedre den urbane matrix. En forøgelse af andelen af 
grønne områder anses af flere som værende af afgørende betydning for at øge biodiversi-
teten i byen (Fahrig 2003, Nielsen et al. 2013). En anden formålstjenstlig effekt er, at man 
også forbedrer spredningen af mange arter, da de grønne områder bliver integreret i den 
urbane matrix3 og forbedrer forbindelsen mellem de grønne områder (Ahern 2007). En 
egentlig opfølgning på konsekvenserne og effekten af BFF i forhold til biodiversitet er ikke 
blevet udarbejdet (Cloos 2013). 

 
8.2.3 Implementering 

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra arkitekter og grundejere, der roser 
BFF for at være let anvendeligt, forbedre det visuelle indtryk og være energibesparende 
(primært for grønne tage). Desuden giver det mulighed for boligejere og arkitekter til selv 
at indtænke det grønne i designet og øger dermed individualiteten, kreativiteten og fleksi-
biliteten i etableringen. Desuden giver byplanlæggere udtryk for, at det er let og effektivt 
at implementere BFF. Det minder om andre planlægningsværktøjer, så f.eks. uddannelse 
af personale bliver nemmere (Kazmierczak and Carter 2010). Samtidig bevirker fleksibili-
teten i BFF, at bygherrerne kan vælge i mellem forskellige løsninger. 

 

8.2.4 Dokumentation – Opfølgning 

Opfølgning og evaluering af BFF’s indflydelse på biodiversiteten mangler. Alligevel har 
der været stor interesse fra udlandet. Canada, Danmark, Finland, Italien og Puerto Rico 
har vist interesse, og byer som Malmø, Seattle og flere engelske byer, bl.a. Southampton, 
har implementeret en modificeret udgave af BFF (Kruuse 2011).  
 
 I The Green Space Factor (implementeret i 2001), som er Malmø’s variant af BFF, anve-
des et grønt pointsystem, der giver point for bl.a. træer, fuglekasser, vandelementer og 
grønne områder uden græsslåning. På den måde tilstræber man, at kvaliteten af de grøn-
ne områder kommer mere i fokus (Kruuse 2011). I Malmø har man dog heller ikke under-
søgt betydningen for den samlede biodiversitet. Men i årene 2002-2005 blev der lavet en 

                                                                    
3 Normalt vil grønne områder i byen fungere som en slags ø-habitater, hvor organismer kan leve. 

  Det omkringliggende byområde kan beskrives den urbane matrix hvor bebyggelse er dominerende. 



56 Biodiversitet og grønne byer 

 

undersøgelse af fuglelivet, hvor man fandt 12 forskellige etablerede fuglearter indenfor de 
9 ha bebyggede arealer. En flagermusundersøgelse viste, at flagermus gjorde brug af nogle 
af de redekasser, der var sat op (Kruuse 2011). 
 
Seattle har også brugt BFF, men uddybet kriterierne i forhold til biodiversitet og andre 
økosystemydelser. Systemet kaldes Seattle Green Factor (SGF) (2009). Her lægges f.eks. 
vægt på type og størrelse af planter, rumlig fordeling af planter, dybde og kvalitet af jord-
bunden, hjemmehørende eller tørketolerante planter, lys og luftforhold for planter 
(Seattle_Municipal_Code 2013). Herudover vægtes andre økosystemydelser som regn-
vandshåndtering, synlighed for offentligheden og dyrkning af fødevarer (DPD 2011). Så-
ledes er de forskellige parametre mere beskrivende, og derved får forskellige typer af 
grønne tage også forskellige værdier, hvilket kan have stor effekt på biodiversiteten 
(Madre et al. 2013).  
 

 
 

Figur 23.  Områder med forskellig grad af begrønning. Venstre: Asketræer i stenbed op 
ad Frederiksbergcenteret. Midten: Grønt område etableret på Solhøj Plads ligger i for-
bindelse med den grønne sti. Højre: Åben plads i Valby ved den grønne stis start. Alle 
områderne har høj vedligeholdelse, men udnytter ikke potentialet for at øge biodiversi-
teten. 
 

8.2.5 Muligheder i Danmark 

BFF er beskrevet som et relativt let værktøj at implementere, både ud fra Berlins erfarin-
ger, men også af andre byer, der har implementeret det. Det virker som et planlægnings-
værktøj, det er muligt at implementere i danske byer. I Danmark er der udviklet en bio-
faktor der er en videreudvikling af BFF. Her er bladarealet af afgørende betydning i for-
hold til pointgivning (Hvass 2007). I et notat, udarbejdet for Naturstyrelsen og Friluftrå-
det, anbefales det at inkludere biofaktoren i kommunal planlægning på lige fod med an-
dre rammebestemmelser som maksimal bebyggelsesprocent. Det kræver dog en justering 
af planloven (GBL 2011). 
 

8.2.6  Afrunding 

Fra udviklingen af BFF til SGF er kompleksiteten af værktøjet blevet forøget for at inte-
grere flere faktorer, der er vigtige for biodiversitet og andre økosystemfordele. Det kan 
også være vigtigt for en succesfuld implementering af værktøjet i forhold til at øge accep-
ten fra den brede befolkning. 
 
For at implementere værktøjet i kommunerne kan der være et behov for yderligere modi-
fikationer (GBL 2011). Man kan overveje at lave en national modificering, så man – ud 
over kun at have en pointvurdering, der tager højde for vandtilbageholdelse og biodiversi-
tet – deler det op i flere forskellige pointvurderinger. Således kunne man have en matrix, 
der deler strukturer og overflader op i forskellige værdier for biodiversitet, vandtilbage-
holdelseskapacitet, private goder (isolering, forøget herlighedsværdi, …) og offentlige 
goder (æstetik, forbedret luftkvalitet, …). Derudover kan vegetationslister med beskrivelse 
af forskellige planter og træers effekt på biodiversitet og tørkeresistens sammen med ved-
ligeholdelsesplaner hjælpe med succesfuld implementering af værktøjet.  
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8.3 Augustenborgs blågrønne byrevolution. 
Augustenborg i Malmø er et eksempel på, hvordan man kan håndtere regnvand på en 
innovativ måde. Her forvandlede man en grå bydel, hårdt ramt af sociale problemer, til en 
grøn attraktiv bydel med højere biodiversitet. 

 

8.3.1 Baggrund og formål 

Det sydlige Skåne blev ramt hårdt af den økonomiske krise i 1970’erne. Specielt bydelen 
Augustenborg blev påvirket. Der var problemer med en generel dårlig tilstand på husene i 
området samtidig med, at nogle områder var udsat for en del ødelæggende oversvømmel-
ser. En del af beboerne forlod området og efterlod en halvforladt bydel, ramt af høj ar-
bejdsløshed (Rolfsdotter-Jansson 2008).  
 
I starten af 1990’erne indledte Malmø Kommune et samarbejde med ejendomsselskabet 
MKB og lokale beboere for at forbedre bydelen økonomisk, socialt og økologisk. Projektet 
blev startet i 1998 og blev kaldt ”Ekostaden Augustenborg”, hvor fokus i byfornyelsen 
skulle være på regnvandshåndtering, affaldshåndtering og biodiversitet (Kazmierczak and 
Carter 2010b).  
 
I Ekostaden blev der lavet omfattende tiltag i forhold til affaldshåndtering, men man 
gjorde især en stor indsats i forhold til at håndtere øgede nedbørsmængder. En omfatten-
de plan for at begrønne bydelens tage blev igangsat, og 2.100 m2 grønne tage blev fordelt 
på 30 tage. Samtidig blev ”the Botanical Roof Garden”, et stort forsøgstag på 9.000 m2, 
etableret i den sydøstlige del af bydelen. Målet var at håndtere 50 % af den årlige nedbør, 
samtidig med at der blev leveret andre værdier som øget biodiversitet, øget isolering af 
husene, æstetiske forbedringer og reduktion af støj. Ud over tagene blev der etableret 
omkring 6 km kanaler, der i forbindelse med regnvandsøer kunne tage sig af overskyden-

Figur 24. Venstre: Augustenborg (grøn) i Malmø. Højre. Forskellige regnvandshåndte-
ringsløsninger i Augustenborg.  
Figur 24 a copyright google. Figur 24 b, c. Klimatilpasning.dk, 2013, Naturstyrelsen 19/2-
2014 http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/cases/items/augustenborg-et-ta-selv-bord-
af-tilpasningsloesninger.aspx 
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de regnvand. Således skulle området kunne håndtere 70 % af regnvandet (Rolfsdotter-
Jansson 2008).  
 
Augustenborg er ca. 32 ha og har 3.000 beboere fordelt på 1.800 lejligheder af hvilke 
1.600 lejes ud af Malmös Kommunala Bostadsbolag (MKB). Et af de nyere mål er at blive 
det område i det centrale Malmø, der har den højeste biodiversitet (Anna 2013). 
 

8.3.2 Potentiale for biodiversitet 

At implementere løsninger til regnvandshåndtering har vist sig at være en effektiv måde 
at understøtte biodiversiteten på. Ved at etablere de såkaldte intensive grønne tage, kan 
man understøtte næsten den samme mængde biodiversitet som tilstødende grønne områ-
der på jorden (MacIvor and Lundholm 2010). Der er dog både fordele og ulemper. F.eks. 
kan dyr, der ikke kan flyve, ikke bruge tagene, hvilket dog også kan have en positiv effekt 
på specielt fuglelivet på tagene, som kan leve i fred. Der er også eksempler på, at grønne 
tage kan understøtte fredede arter og sågar fredede naturtyper, hvilket stiller krav til sub-
strattykkelse, plantevalg og strukturen på taget (Rumble and Gange 2013, Madre et al. 
2013, Cook-Patton and Bauerle 2012). 
  
Håndteringen af vand på overfladen kan, alt afhængig af design, have forskellige effekter 
på biodiversiteten. Insekter, fugle og specielt padder er ofte begrænset af adgang til vand i 
byer, så en forøgelse af vådområderne vil gavne disse organismegrupper. Især regnbede 
og lignende med blød overgang mellem land og vand, kan sammen med kompleks kant-
vegetation, hjælpe med adgang for insekter, fugle og padder. Det er også vigtig at have 
både permanente og temporære vandhuller, for at skabe forskellige samfund af planter, 
insekter og padder (Hamer and McDonnell 2008, Lott 2001).  

 

8.3.3  Implementering 

Renoveringen af Augustenborg har kostet 200 mio. svenske kroner, hvoraf MKB har be-
talt halvdelen og Malmø Kommune det meste af den anden halvdel. Borgerinddragelses-
fasen var vellykket, og de involverede parter var alle enige om, at bydelen skulle udvikles 
på en bæredygtig måde. Efterhånden som projektet tog fart, blev lokale virksomheder, 
skoler og senere også universitet involveret igennem ”the Botanical Green Roof”, der  
stadig er Nordens største grønne tag (Kazmierczak and Carter 2010a).  
 
8.3.4 Dokumentation – Opfølgning 

De mest umiddelbare forandringer er, at den generelle negative opfattelse af området har 
ændret sig til en mere positiv. Den høje udskiftning af beboere er faldet med 20 %, ar-
bejdsløsheden i området er faldet med 30 %, men måske vigtigst, så er der ikke længere 
lejligheder, der står tomme. Derudover har kapaciteten til at tilbageholde regnvand vist 
sig at være større end projekteret, hvilket blev dokumenteret ved en 50-års regnbegiven-
hed i 2007 (Rolfsdotter-Jansson 2008).  
 
Fra 2001 til 2003 blev der lavet undersøgelser af biodiversiteten i og omkring de grønne 
områder, der er designet til at håndtere regnvand. Undersøgelserne viste en lille forøgelse 
af de undersøgte organismegrupper, hvilket konkluderes at være en følge af øget begrøn-
ning (Ohlsson 2004).  
 
Der er en lille forøgelse i sammensætningen af insekter, specielt i parkerne, men kun få 
insekter kunne klare de tørre forhold på de ekstensive stenurttage. Der, hvor træer skyg-
gede på tagene var der bedre forhold (Ohlsson 2004). De etablerede regnvandssøer var 
med til at øge biodiversiteten med en del arter og var også vigtig for, at mange – specielt 
fugle, etablerede sig i området (IBID, 2004). Man undersøgte især fugle og insekter, men 
observerede pattedyr blev også noteret (IBID, 2004). 
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Overordnet set blev der observeret en forøgelse i biodiversiteten, men generelt blev om-
rådet opfattet som liggende meget lavt i forhold til biodiversitet. Det bliver dog understre-
get, at det sandsynligvis skyldes, at området på daværende tidspunkt var helt nyetableret. 
Det forventes at der vil ske en forøgelse af biodiversiteten med tiden.  
 

8.3.5 Muligheder i Danmark 

I Danmark er implementeringen af regnvandshåndtering allerede i fuld gang. Specielt 
grønne tage er ved at blive udbredt i mange områder. Definitionerne for de grønne tage 
kan midlertidig være vigtig at konkretisere, sådan at der bliver større viden om forskelle-
ne mellem forskellige typer. I forhold til biodiversitet har substrattykkelse, vegetation og 
kompleksiteten stor indflydelse, hvilket også gælder for andre økosystemsydelser, leveret 
af taget (Bianchini and Hewage 2012).  

 
8.3.6 Afrunding 

Omdannelsen af Augustenborg har ført til, at bydelen ikke længere har lejligheder, der 
står ubeboede. Modstandskraften imod klimaforandringerne er øget og derudover har 
bydelen forbedret mulighederne for øget biologisk mangfoldighed. I 2010 modtog Augu-
stenborg en af de to World Habitat Awards, der bliver uddelt til innovative projekter, som 
løser boligmangel og boligproblemer (WHA 2010). Augustenborg er et godt eksempel på, 
hvordan multidisciplinær planlægning og grønne innovative elementer kan føre til synergi 
imellem sociale, økonomiske og økologiske værdier. 
 
 9.4 Stockholms Nationalstadspark  
På foranledning fra brugergrupper, interna-
tionale NGO’er og regeringen, har Stock-
holm oprettet verdens første urbane natio-
nalpark og derved sørget for høj naturkvali-
tet for besøgende og høj biodiversitet i cen-
trum af byen. 
 
9.4.1 Baggrund og formål 

I starten af 1990’erne var der mange byud-
viklingsprojekter på tegnebrættet for at 
udvide Stockholm by. Mange af disse ideer 
betød en omlægning af en del af de natur-
områder, der lå inden for byens grænser,. 
Det mødte modstand fra mange organisati-

Figur 26.  Nationalstadsparkens udbredelse 
i Stockholm. Länstyrelsen_Stockholm 

Figur 25.  Venstre: Ekstensivt grønt tag med stenurter, her med fuglehuse for at forbed-
re forholdene for fugle. Højre: Intensivt grønt tag med mere kompleks og artvarieret 
vegetation, hvilket også påvirker faunaen positivt. DAC Dansk Arkitektur Center og 
Scandinavian Green Roof Institute. 
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oner, der gjorde brug af områderne og havde interesse i at bevare naturen. Da det umid-
delbart var svært at skaffe nok support fra interessenter i området, blev der etableret en 
paraplyorganisation. Den skulle forsøge at ændre fokus til et mere nationalt og internati-
onalt spørgsmål i forhold til at frede historiske, kulturelle og naturmæssige værdier i by-
en. Således blev Riksantikvarieämbetet og Boverket involveret og begyndte at sende skri-
velser til regeringen om vigtigheden af områderne. Derudover blev organisationer som 
WWF, UNEP, UNESCO og UN Man and Biosphere også involveret i sagen. Det førte til, at 
der i 1994 blev udarbejdet forslag til verdens første nationalpark i byen, kaldet Ulriksdal-
Haga-Djurgården-Brunnsviken. Det blev vedtaget med bred opbakning fra regeringen 
(Länstyrelsen_Stockholm 2013, WWF 2013). 
 
En af strategierne for parken er udarbejdet af WWF-Sverige og kaldet ”Värna-vårda-visa”. 
Specielt det rekreative aspekt indgår i strategien. Ved at øge de rekreative aspekter (øko-
turismen) bliver det også nemmere at bevare en høj naturkvaliteten (WWF 2013). Derud-
over er området fredet mod ny bebyggelse.  

 
9.4.2 Potentiale for biodiversitet 

Ved at have grønne kiler, der skærer sig ind i byen, kan man øge potentialet for forhøjet 
biodiversitet og i øvrigt forbedre forholdende for den eksisterende natur. Det måske vig-
tigste perspektiv for kiler såvel som for korridorer er, at de kan øge arealet med grønne 
områder i byen (Fahrig 2003). Men det kan også ske, ved at sammenhængen mellem de 
grønne områder forbedres. Arter kan dermed sprede sig ind til de grønne områder i byen 
og på den måde øge metapopulationers chance for overlevelse i byerne (Ahern 2007). Det 
er blevet formuleret af mange forskere, men der kan også være problemer med kiler i 
byen. Kiler kan tiltrække arter, der ikke kan overleve i byerne, og på denne måde bliver 
fanget i kilerne (Hilty et al. 2006). Yderligere argumenteres der for, at kiler kan have me-
get forskellig effekt på forskellige arter og sågar mellem forskellige individer. Derfor vil 
arter, der kan flyve og har høj spredningskapacitet, blive forfordelt. Kilerne har også vist 
sig at være et problem i forhold til 
spredningen af invasive arter. Mange 
invasive arter har aggressiv spred-
ningsadfærd, og de ofte er relateret til 
områder med høj menneskelig på-
virkning (Kowarik, 2011), hvilket er 
tilfældet ved urbane kiler og korrido-
rer, der har et relativt stort areal med 
kanter mod byen. Derfor må den 
grønne kile være af en vis kvalitet og 
størrelse for at kunne begrænse kant-
effekten og sikre spredningen af så 
mange hjemmehørende arter som 
muligt (Hilty et al. 2006).  
 
9.4.3 Implementering 

Det kulturelle aspekt har været vigtigt for etableringen af NSP, da parken årligt besøges af 
mere end 15 millioner mennesker, men også for udformningen og forvaltningen af områ-
det, hvor økoturisme er en vigtig del. På Djurgården, den sydlige del tættest på centrum, 
ligger flere museer, et tivoli og sågar en skandinavisk dyrepark, der har ulve, brunbjørne, 
rensdyr og andre arter, der er typiske for Skandinavien.  
 

Figur 27.  Hus beliggende på den fredede del af 
Djurgården. Länstyrelsen_Stockholm 
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Der fandtes i 2004 mere end 65 foreninger, der repræsenterede 175.000 medlemmer. 
Disse foreningerne har og har haft stor indflydelse på udformningen af parken. Ved en 
grundig inddragelse af interessenter er der skabt synergi mellem natur, rekreation og 
andre økosystemsydelser. Denne synergi er vigtig for at kunne implementere grønne om-
råder i byen (Elmqvist et al. 2004).  

 
9.4.4 Dokumentation – Opfølgning 

Stockholm har mange grønne kiler, men ingen er så omfattende og vidtrækkende som 
NSP, der i sig selv kan understøtte en meget høj biodiversitet i centrum af byen. National-
parken er 10 km lang og gennemskærer kommunerne Solna, Lidingö og Stockholm, hvor 
parken forbinder centrum af byen med omkringliggende grønne områder. 80 % af par-
kens områder har de sidste 200 år været styret af Kungliga Djurgårdens Förvaltning 
(KDF), hvilket har sikret lang kontinuitet og begrænset brug af området. Det har sikret, at 
området nu huser en af Skandinaviens største samlinger af gamle egetræer 
(Länstyrelsen_Stockholm 2013). Ege er generelt kendt for at være essentiel for mange 
organismer, men specielt gamle og døde ege er af høj kvalitet for insekter, mosser, lav, 
svampe, pattedyr og fugle (Pinborg et al. 1989, 
Newbound et al. 2010). Mere end 100 forskellige fugle-
arter yngler i området, og der findes 1.000 arter af 
sommerfugle og 1.200 billearter, hvoraf de fleste er 
tilknyttet de gamle ege. Af de 14 arter af flagermus, der 
lever i Sverige, findes ni arter i NSP, foruden grævling, 
hare, ræv, mink, egern og rådyr. Derudover formodes 
der at være 300 edderkoppearter (7504), 40 fiskearter 
(140*), fem paddearter (13*) og tre reptiler (4*) 
(Länstyrelsen_Stockholm 2013).  
 
Nationalstadsparker er et koncept, der er blevet indført 
andre steder i Sverige og Finland. I Sverige er der en 
del kritik af systemet for at være ugennemskueligt. I 
Finland er det implementeret med større succes, hvil-
ket kan skyldes et mere positivt fokus og øget medbe-
stemmelse fra kommuner og borgere (Nilsson 2008)  
 

9.4.5 Muligheder i Danmark 

I Danmark kan grønne kiler også bruges til at sikre 
natur af høj kvalitet tæt på centrum af byer. Dog vil det 
ofte være svært at sikre områder af samme høje kvali-

                                                                    
4 Antal arter på nationalt plan 

Figur 28.  Oversigt over forlystelser i den sydlige del af NSP 

Figur 29. Den grønne sti kan 
øge sammenhængen her i for-
bindelse med kolonihaver til 
venstre og Solbjerg kirkegård 
til højre. 
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tet, som det er tilfældet i Stockholm. Her har geologi, hydrologi og den historiske brug af 
området sikret natur af meget høj kvalitet tæt på centrum. 
 
Forskning viser, at byer ofte bliver anlagt på knudepunkter for høj biodiversitet, da byer 
historisk set blev etableret med adgang til vand, land, skov, og mark, og da de geologiske 
og geografiske forhold ofte er fordelagtige for mennesker og dyr (Kühn et al. 2004). Der-
for er det sandsynligt at finde grønne områder i danske byer med høj naturkvalitet. Dog 
vil disse ofte være beskyttede af Natura 2000 eller § 3-lovgivning og måske allerede være 
fredede. Hvis det er tilfældet, kan man udnytte de fredede områder som trædesten med 
høj habitatkvalitet og således forbedre netværket mellem de fredede områder – i håb om, 
at naturtypen i hele området kan forbedres.  
 
9.4.6 Afrunding 

Grønne kiler kan være en god måde at sikre natur af høj kvalitet til gavn for både borgere, 
flora og fauna i byerne. Grønne kiler må imidlertid have en vis størrelse og kvalitet for at 
kunne understøtte arter. Det gælder specielt, hvis man ønsker arter, der ikke normalt har 
en niche i de urbane habitater. Derudover kan fredede områder og gamle områder være 
vigtige trædesten i sådanne kiler og bidrage til at sikre høj biodiversitet. 
 
 
9.5 London Orchard Project 
I London har frugthaveprojeket London Orchard Projekt (LOP) givet inspiration til pro-
duktionen af frisk frugt i byen. Derudover har det ført til at beboerne i lokalsamfundene 
bruger mere tid i det fri, sammen med hinanden, og at de har adgang til og mulighed for 
at nyde frisk frugt. LOP har fokus på gamle engelske sorter, og restaurering af specielt 
gamle frugthaver er af høj prioritet for biodiversiteten. 

 
9.5.1 Baggrund og formål 

The London Orchard Project blev grundlagt i 2009 af to kvinder med en baggrund inden-
for bæredygtig udvikling og med en stor interesse for permakultur og økologi. Projektet 
har hurtigt udviklet sig med stor interesse fra beboere, private virksomheder og offentlige 
organisationer, der kan se potentialer i projektet.  
 
LOP’s primære formål er at plante, bevare og høste frugt fra frugttræer inden for byens 
grænser. Der er forskellige grunde til, at frugttræer skal fremmes i byerne ifølge LOP: 
 

1. Frugttræer kan sikre frisk frugt til mange sociale grupper, der måske har be-

grænset adgang til det. Skolebørn, plejehjem, socialt udsatte osv.  

2. Det kan skabe fokus og viden om produktionen af sunde fødevarer. 

3. Det reducerer storbyens økologiske fodaftryk ved at øge lokalt producerede 

råvarer. 

4. Det kan forbedre byens æstetiske udtryk. 

5. Det fremmer sociale relationer i samfundet og øger rekreative værdier. 
 

9.5.2 Potentiale for biodiversitet 

Selvom der tilsyneladende ikke er fokus på biodiversiteten i projektet, har det et forholds-
vist stort potentiale i LOP. Traditionelle frugthaver er blevet udpeget som en truet natur-
type i Englands Biodiversity Action Plan (BAP), fordi frugthaver anses som hotspots for 
biodiversitet. Således blev der i en kortlægning af diversiteten i tre frugthaver fundet 
1.868 forskellige arter af planter, svampe, lav, vertebrater og invertebrater (Smart and 
Winnall 2006). Desuden er mange af arterne også udpeget i Englands Biodiversity Action 
Plan (Burrough et al. 2010).  
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63 % af Englands frugthaver og plantager er forsvundet siden 1950 (Burrough et al. 
2010), og projektet er en mulighed for at bevare en masse forskellige frugttræsarter, der 
ellers kan gå tabt (Kew 2013). Projektet har også fokus på gamle sorter af frugter, der har 
typiske navne fra områder omkring London. På den måde er det måske muligt at skabe en 
genbank for gamle sorter (LOP 2013).  
 
Etableringen af mange af frugthaverne baseres på historiske kort over, hvor der tidligere 
har ligget frugthaver. På den måde kan man redde ældre frugthaver, der måske huser høj 
biodiversitet på grund af lang kontinuitet og gamle træer (Pinborg et al. 1989, Newbound 
et al. 2010).  
 
Frugttræer og buske er en vigtig fødekilde for mange organismer, insekter, fugle, pattedyr 
og svampe (Pinborg et al. 1989), da de producerer pollen og nektar, der ofte er en vigtig 
tidlig fødekilde for insekter, men også fordi frugt er en vigtig fødekilde for mange, specielt 
fugle og pattedyr.  
 
Frugttræer bliver ikke særligt gamle, hvilket gør, at de i en tidligere alder udvikler alder-
domstegn. Det kan være i form af hulheder i stamme og grene, lokale områder med dødt 
ved, saftudflåd og luftrødder. Det kan være af stor betydning for fugle og pattedyr, der kan 
udnytte hulheder til bo i, men også i høj grad for insekter og svampe, der kan leve i og af 
det døde ved og slimsaft (Lush et al. 2009). Dog lever mange, især svampe, på specifikke 
træarter, men også grøn pragttorbist (Gnorimus nobilis), der er regnet for kritisk truet på 
den danske rødartsliste, lever primært i frugtplantager (Wind and Pihl 2010).   
 
Byer er generelt blottet for dødt ved og 
gamle træer, da det ikke er i overensstem-
melse med brugeres præferencer (Gobster 
1995). Desuden kan store gamle træer ud-
gøre en stor trussel mod sikkerheden 
(Thomsen 2012). En forøgelse af frugtpro-
ducerende træer kan være med til at øge og 
måske ændre folks opfattelse af naturen, 
samtidig med at frugttræer generelt er 
små, hvilket reducerer den sikkerheds-
mæssige risiko. 
 
Generelt er interessen for at udnytte grøn-
ne områder til produktion i byen stigende, 
hvilket kan øge fødegrundlaget for mange 
arter. Men også et større fokus på natur kan øge forståelsen for, at det er nødvendigt med 
strukturer, der kan øge biodiversiteten, f.eks. langt græs og dødt ved (Gobster 1995).  
 
9.5.3 Implementering 

LOP er startet af ildsjæle, men konceptet med at begrønne byen med frugttræer passer 
godt med City of Londons eget RE:LEAF programme, der handler om at beskytte og 
fremme bytræer for at fremme en grøn udvikling af byen. City of London støtter LOP 
økonomisk. Desuden er den engelske Forestry Commission og private fonde og virksom-
heder inde over, f.eks. the Lotery Fund og supermarkedskæden Waitrose. 
 
Lignende projekter dukker op andre steder i verden. I Portland arrangerer The Portland 
Fruit Tree Project (PFTP) høst af private frugttræer, der er stillet til rådighed af personer, 
som måske ikke selv kan bruge al frugten. 50 % af høsten går til den lokale fødevarebank, 

Figur 30.  Solsikke i de studerendes nytte-
haver på Frederiksberg campus. Solsikke 
kan tiltrække specialist bier, der normalt er 
begrænset fra byen.  
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og resten går til deltagere i plukningen, som for det meste er mennesker med lav ind-
komst. PFTP hjælper også med til at udvikle offentligt tilgængelige frugthaver, assisterer 
private med at passe på egne eller offentlige frugttræer og arrangerer workshops i syltning 
og konservering af frugten (PFTP 2013). 
 
9.5.4 Dokumentation – Opfølgning 

Over de sidste tre år har LOP oprettet eller restaureret 60 frugthaver rundt omkring i 
London (Kew 2013). LOP vil gerne være med til at etablere flere frugthaver og regner 
med, at der er op mod 200 forsømte eller forladte frugthaver i London, som potentielt 
kan reddes (Rosen 2013). LOP har haft mere end 15.000 mennesker involveret i frugtha-
veaktiviteter de seneste par år (London_Wildlife_Trust 2013). 
 
Restaureringen af Betlehem Royal Hospitals frugthave fra 1920 er et af de største LOP-
projekter hidtil. Hundredvis af frugttræer blev gjort fri af omkringstående vegetation og 
beskåret, så de igen gav frugt. Nu bliver frugthaven brugt af folk med psykiske problemer 
i madlavningskurser og økoterapi-programmer (Kew 2013).  
 
9.5.5   Muligheder i Danmark 

Muligheden for at implementere frugttræer i danske byer er nærliggende. Bl.a. findes der 
en Red Byens Træer-forening i København. 
 
En dansk by, der har implementeret frugttræer med succes, er Rødding i Sønderjylland. 
Byens 1.500 beboere deltager  alle i større eller mindre grad i byens projekt med at plante 
15.000 frugttræer inden for 10 år. De mange frugttræer skal være med til at sikre gamle 
sorter, og derudover skal der etableres et nødde-pomet/genbank med forskellige nødde-
træer af national og international interesse (Hansen 2012). 
 
Det er primært æblerne, der profileres i byen, der har fået tilnavnet ”Æblets by”. Rationa-
let er, at hvis hvert æbletræ giver 50-250 kg æbler om året, vil der være en overskudspro-
duktion af æbler, som skal håndteres. Derfor har man investeret i udstyr til at bearbejde 
æblerne, så andre produkter kan blive lavet. Projektet er udelukkende lavet for at skabe 
sammenhold i byen, men giver også branding og råvarer, som de lokale kan udnytte 
kommercielt (Landbrug_og_Fødevarer 2012).  
 
Muligheden er nærliggende for andre byer, men en af de begrænsende faktorer vil dog 
være plads og socialt engagement. Det vil være en hjælp med organisation, der kan udpe-
ge områder og assistere fagligt i forhold til at facilitere, rådgive ved podning, beplantning 
og artsudvælgelse, og samtidig måske kan yde økonomisk støtte eller materiel assistance. 
 
9.5.6 Afrunding 

De umiddelbare resultater af frugttræsforeninger i byerne er af social eller rekreativ ka-
rakter, men kan også forventes at bidrage til forbedrede forhold for biodiversiteten. En 
målrettet indsats med fokus på udbredelsen af mange forskellige frugttræssorter kan des-
uden øge beskyttelsen af kultiverede planter og eventuelt føre til udviklingen af sorter, der 
klarer sig bedre under urbane forhold.  
 
 
9.6 Portland Green Streets Programme (GSP) 
I Portland har man valgt at udnytte nogle af de værdier, grønne områder kan give i byen. 
Man har udarbejdet flere strategier for at øge det grønne i byen. Ét af dem er projektet 
Grønne Gader (GSP), der etablerer grønne områder langs veje for at håndtere og rense 
regnvand. Men målet er også at forbedre infrastrukturen for bløde trafikanter, det æsteti-
ske udtryk og de grønne områders nytte for mennesker, dyr og planter (Dobson 2006). 
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9.6.1 Baggrund og formål 

 
Portland er kendt for at have en del nedbør (900 mm/år), og i 2001 blev the Sustainable 
Stormwater Management Programme (SSMP) etableret af Bureau of Environmental Ser-
vices (BES) med fokus på at sikre og forbedre måder at håndtere regnvandet på (WERF). 
Det medførte bl.a., at der i 2005 blev nedsat en GSP-arbejdsgruppe, der skulle undersøge 
fordele og ulemper ved implementeringen af regnbede og lignende langs veje. Arbejds-
gruppen var sammensat af ansatte fra ti forskellige afdelinger i kommunen, som sammen 
udarbejdede to GSP-rapporter. Den første rapport undersøgte muligheder og anbefalede 
løsninger på begrænsninger, for implementering af GSP (Dobson 2006). Den anden un-
dersøgte muligheder for at udvikle en bredere implementering af grønne gader i byen, 
samtidig med at rapporten skulle undersøge, hvordan programmet kunne udvikle sig over 
5-10 år (Dobson 2007). 

 

Figur 31. Udviklingen af grønne gader i Portland siden 1997. 
 
Selvom behovet for regnvandshåndtering var den primære grund til udviklingen af GSP, 
fandt udvalget hurtigt ud af de mange relaterede positive effekter ved øget begrønning af 
gaderne.  
 
Ifølge rapporten kan grønne gader: 
 

 Øge regnvandstilbageholdelse og nedsivning 
 Forbedre kvaliteten af afstrømmende vand 
 Forøge æstetiske og rekreative værdier i forskellige kvarterer 
 Give bedre plads til cyklende og gående 
 Øge det grønne netværk for både natur og mennesker 

 
At integrere gader i håndteringen af regnvand giver god mening, da de udgør 35 % af by-
ens belagte overflade i Portland. Således havde Portland i 2009 op imod 1.500 grønne 
gader, der var i forskellige faser af etablering (se figur 31) (Kurtz 2013, WERF 2009).  
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9.6.2 Potentiale for biodiversitet 

Det er uklart, hvad grundlaget er, når det fremhæves, at GSP kan forbedre forholdene for 
naturen i byen. Det eneste, der er undersøgt, er regnbedenes potentiale for at tilbageholde 
og rense regnvand (Lovell 2013). Dog lægges der vægt på at identificere eksisterende na-
turlige elementer som gamle træer og anden væsentlig beplantning, små søer og åer og 
specifikke jordforhold og topografisk egenskaber, som så vidt muligt skal integreres i de-
signet af en lokal plan for regnvandshåndtering (BES 2008).   
 
Afhængig af regnbedenes opbygning kan de hjælpe til at øge biodiversiteten og mængden 
af forskellige organismegrupper (Kazemi et al. 2011). F.eks. kan man ved at sikre perma-
nente vandområder favoriserer organismer, der er afhængige af våde områder, men også 
mange andre organismer, som har brug for drikkevand (Hamer and McDonnell 2008, 
Nielsen et al. 2013). Midlertidig vandmætning kan dog også favorisere mange organismer. 
Det kan vise sig at have et stort potentiale i byerne, der ofte har en begrænset mængde af 
disse områder (Hamer and McDonnel 2008). Det kan være vigtigt at integrere buske og 
træer, da det øger fødevaregrundlaget og yder beskyttelse samtidig med, at det kan for-
bedre mikroklimaet og jordforholdene for planter og dyr (Pinborg et al. 1989).  
 
Vegetationen langs vejene er ofte påvirket af omgivelserne, hvor forurening fra bl.a. vej-
salt er en af de mest afgørende faktorer (Pedersen and Ingerslev 2007). Forurening langs 
veje kan være af afgørende betydning for, hvilke arter der etablerer sig, da dette sammen 
med øgede salt- og næringstofmængder kan påvirke nogle organismer positivt og andre 
negativt (Hilty et al. 2006). 
 
Begrønning af gader kan øge arealet af grønne områder i byerne, da de ofte bliver etable-
ret på ellers befæstede arealer. Derudover kan sammenhængen i de grønne områder po-
tentielt også blive forbedret, hvilket i forbindelse med regnbede kan gavne organismer der 
ellers har det svært i byen, som f.eks. landlevende hvirveldyr 
 
I Portland argumenterer man for, at der er indirekte effekt på tilstødende vandområder, 
hvor den økologiske kvalitet forventes forbedret på grund af de grønne gaders rensnings-
effekt. Det forventes at forbedre forholdene for organismer i vandmiljøet (Lovell 2013).  
 
9.6.3 Implementering 

En af grundene til, at de grønne gader er blevet til en succes i Portland, er, at kommunen 
har gjort det relativt let at etablere de grønne gader. Bl.a. har man sænket tilslutningsaf-
giften med op til 30 % for at sikre en større udbredelse (WERF, 2009). En anden vigtig 
grund er, at beboere har forstået vigtigheden af de grønne gader. Mange har støttet pro-
jektet, og en del har efterspurgt grønne gader foran deres egne huse og forretninger 
(WERF 2009). Desuden har det også haft betydning, at kommunen startede med få de-
monstrationsanlæg, så design og regnvandstilbageholdelse kunne måles og tilpasses. 
(WERF, 2009).  
 
9.6.4 Dokumentation – Opfølgning 

En egentlig opfølgning på, hvordan biodiversiteten er blevet påvirket af de grønne gader, 
har man som beskrevet ikke udarbejdet. Derimod er der lavet undersøgelser af effektivite-
ten i forhold til tilbageholdelse af regnvand og renseeffekten. Det regnbed, der tilbage-
holdt mest regnvand, kunne tilbageholde 97 %5. Måling af renseeffekten er omkostnings-
tung og er begrænset til et regnbed. Her blev tungmetal-koncentrationen i det afstrøm-
mende vand væsentlig reduceret, mens effekten på kvælstof og fosfor var lille (Saltzman 
and Marriott 2010). 

                                                                    
5 Peak flow reductions for events with 5-minute peak rainfall intensities > 1.0 inches per hour 
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Beboerne i områderne har taget initiativet til sig, og roser de grønne gader for de øgede 
rekreative og æstetiske værdier. Det ses som en vigtig grund til at etablere flere grønne 
gader (WERF 2009). 
  
 

9.6.5 Muligheder i Danmark 

Der er og kan være store lovgivningsmæssige problemer med at etablere regnbede, da 
regler fra planloven, klimalokalplaner, vandsektorlov, vandløbslov, oversvømmelsesrisi-
kolov, kystbeskyttelseslov og miljømåls-
lov, med yderligere regler fra spilde-
vandsplaner, risikostyringsplaner, be-
redskabsplaner og vandplaner m.fl. kan 
have indflydelse (Lund et al. 2012).  
 
Etableringen af regnbede og grønne 
tage kan på mange områder sidestilles, 
da regnbede kan levere mange af de 
samme ydelser. Dog kan der være pro-
blemer i forbindelse med forurenings-
graden i afstrømmende eller nedsiven-
de vand.  
 
Vedligeholdelsen af regnbedene står Portland Kommune selv for, men der lægges op til, at 
borgerne også kan hjælpe med vedligeholdelsen af de grønne områder  
 
Regnbede i private haver og langs veje er i voksende grad ved at blive etableret i byer som 
Rødovre, Brøndby og Vejle, hvor sidstnævnte er i gang med forsøg med regnbedes rens-
ningseffekt på vejvand (Naturstyrelsen 2013, Vand_i_byer 2010).  
 
9.6.6 Afrunding 

Ved at udarbejde standarder og retningslinjer for infrastrukturprojekter, hvor man inte-
grerer det grønne som en naturlig del, som i Portland, vil man i større omfang kunne nyde 
godt af de positive sideeffekter, som regnbede medfører. Ligeledes forventes tilskudsord-
ninger eller reduktion af tilslutningsbidraget at føre til øget udbredelse af bl.a. regnbede.  
 
Begrønning af vejnettet kan være med til at løse problemer med regnvandshåndtering og 
rensning af eventuelt forurenet vand. Derudover har det vist sig at være en god måde at 
indtænke de bløde trafikanter i bybilledet, og beboere i områderne har også vist øget en-
gagement i forhold til at sørge for en succesfuld etablering. Men de grønne bede har også 
vist sig at have positive konsekvenser for biodiversiteten, selvom undersøgelser generelt 
mangler. Grønne gader kan – eventuelt sammen med grønne tage – sikre en forøgelse af 
grønne områder og forbedre sammenhængen mellem de grønne områder. Ved at øge 
fokus på biodiversiteten i designet af regnbede vil potentialet yderligere blive forøget. 
 
 

9.7 Genetablering af floden Cheonggyecheon i Seoul 
Seoul har haft enorm vækst de sidste 50 år, hvilket har ført til en høj andel af bebyggede 
arealer, næsten uden grønne parker og lignende. En bred folkelig opbakning førte i 2003 
til et projekt, der ændrer denne tendens. Ved at rive en restaureringsklar motorvej ned og 
blotlægge en underliggende flod blev der skabt et nyt stort grønt område midt i byen. 

 

 

Figur 32. Saltskadede kastanjetræer langs 
Bülowsvej 
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9.7.1 Baggrund og formål 

Seoul voksede fra et indbyggertal på under 3 mio. i 1960’erne til over 10 mio. i 2013. En 
sådan byudvikling kræver omfattende infrastruktur, og i 1961 blev floden Cheonggyeche-
on overdækket, og en motorvej blev etableret. I år 2000 konkluderede man, at motorve-
jen skulle restaureres for 95 mio. US dollars (UN_Habitat 2012). Samtidig havde Seoul 
også omfattende problemer med luftkvaliteten i byen, det offentlige transportsystem hav-
de brug for en omfattende opgradering, og 
byens økosystemer var voldsomt forringet 
(UN_Habitat 2012). Derfor gik Myung-
Bak Lee i 2002 til valg på at reetablere 
floden gennem byen. I 2003 blev han 
borgmester og startede nedrivningen af 
motorvejen samme år (Cho 2010).                                                    
                                                                                                         

9.7.2 Potentiale for biodiversitet 

Veje er er nogle af de strukturer, der har 
størst effekt på biodiversiteten i byerne. 
Det skyldes hovedsageligt, at de dækker et 
stort areal med asfalt, men også at trafik-
ken på vejene har en stor effekt på det 
omkringliggende miljø i form af larm, lys, 
kørsel og forurening. Den værste forure-
ningskomponent i danske byer er salt, 
men også PAH’er, tungmetaller og næringsstoffer kan være et stort problem (Pedersen 
and Ingerslev 2007).  
 
Floden bliver tilført slyngninger og strukturer, og der bliver også lavet vådområder for at 
favorisere økologien i og omkring floden, men også for at fremme samspillet mellem 
menneske og natur (UN_HABITAT 2012). Langs floden er der desuden plantet 1,5 mio. 
træer (Chung et al. 2012). Med projektet bliver der etableret en 5,84 km lang park på hver 
side af floden, der i alt udgør ca. 400 ha. Det er et stort område med stort potentiale for, 
at naturen kan udvikle sig.   

 

9.7.3 Implementering 

Projektet startede i 2003, blev færdiggjort i 2005 og kostede 367 mio. US dollars, men 
samlet set blev projektet vurderet til at have et positivt afkast i form af øgede økosystem-
ydelser (UN_HABITAT 2012).  
 

9.7.4 Dokumentation – Opfølgning 

Selvom der var trafikale problemer umiddelbart efter etableringen, så man hurtigt et fald 
i biltrafikken på strækningen og en forøgelse af antal metropassager (Chung et al. 2012).  

I forhold til de biologiske og miljømæssige forhold er der en betydelig forandring. Først og 
fremmest er 168.000 biler forsvundet fra området om dagen, bl.a. ved at forbedre den 
offentlige transport. Det har ført til reduktion af larm og luftforurening. Derudover er 
temperaturen faldet med op til 5 C°, vindhastighederne er steget og floden har reduceret 
risikoen for oversvømmelse. Gendannelsen af floden har ifølge the Seoul Metropolitan 
Facilities Management Corporation ført til, at antallet af fiskearter er steget fra 4 til 25, 
fugle er gået fra 6 til 36 og insekter fra 15 til 192 (GRN 2007). 

9.7.5 Muligheder i Danmark 

I andre lande har man også erfaringer med at lægge store veje under jorden. I Chicago 
blev the Millennium Park etableret på et område med gammel industrigrund, vej og bane-

Figur 33. Før og efter renovering i 
Seoul. WWF, 2013, 19/2 -2014 
http://wwf.panda.org/?204454/seoul# 
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legeme (1998-2004) (City_of_Chicago 2013), og senest i Madrid (2007-2011) blev en 
motorvej, der skærer gennem centrum, nedgravet og en underliggende å genåbnet på 
overfladen (Kimmelman, 2011).  
 
Projektet i Seoul tog samlet set under tre år, bl.a. fordi borger-inddragelsesprocessen blev 
nedprioriteret. I Danmark må man alt andet lige forvente en længere proces, hvilket også 
kan føre til øgede omkostninger. I Seoul forventes det, at de sociale, økologiske og øko-
nomiske fordele ved at genetablere floden er højere end omkostningerne. I København er 
der meget debat om, hvorvidt man skal fritlægge Ladegårdsåen og grave vejen ned. Der er 
stor interesse for projektet, og det har potentiale til at skabe mange økosystemydelser. 
 

9.7.6 Afrunding 

At omdanne et befæstet areal på godt 4 km2 til et naturområde med fokus på rekreation 
og biodiversitet må anses for at være en stor forbedring af vilkårene for den biologiske 
mangfoldighed. Ikke desto mindre må det også nævnes, at området stadig ligger isoleret 
mellem to dobbeltsporede veje, samtidig med at floden er afhængig af kunstig vandtilfør-
sel.  
 

 

Figur 34. Før og efter billeder langs den projekterede Cheonggyecheon GRN, 2007 
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