
Build for Biodiversity 2022





• Green Cities - EU kampagne for grønnere byer 

• Green Cities for a Sustainable Europe 2018 – 2020, syv EU lande deltog 

• More Green Cities for Europe 2020 – 2023, 13 EU lande deltager 

Hvad er Green Cities? 



Fem grønne organisationer står bag den danske del af projektet:

• Danske Planteskoler (projektejer)
• Danske Anlægsgartnere
• Danske Landskabsarkitekter
• Landskabsrådet
• Park & Naturforvalterne

Green Cities Danmark – hvem er vi?



Green Cities Danmark – publikationer
Publikationer:

• Grøn Norm 2.0, 2020
• Klimakamp – 12 løsninger til regnvandshåndtering, 2021
• Biodiversitet i byer, 2022



• Klima 

• Biodiversitet

• Social sammenhængskraft 

• Trivsel 

• Økonomi

Alle deltagerlande arbejder ud fra fem temaer



18
Build for Biodiversity 2022

Visionsplaner for bynatur
I Høje-Taastrup Kommune



Politisk ambition:

Baggrund

Som konklusion på en politisk proces udvalgte Byrådet i 2021 i alt 18 bynære områder, der 
skulle have udarbejdet en Visionsplan for mere og bedre bynatur. 

Områderne er udvalgt så alle borgere i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et 
grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har medindflydelse på. 



Grønne værdier: 
• Mere natur 
• Øget biodiversitet

Formål

Røjlegrøften Naturpark

Sociale værdier: 
• Nærhed
• Friluftsliv

Politisk agenda:
• Grøn dagsorden
• Langsigtet planlægning
• Ambitiøst
• Inddragende



Afgrænsning



Skala



Skala



Omfang/Areal

• Høje-Taastrup Kommune: 78,3 km²

• De 18 Visionsplaner dækker et areal på: 1,7km² 

2,2 % af kommunens samlede areal



Sammenhæng



Tour de Natur

Borgerinddragelse
• Bygge bro til borgerne og skabe ejerskab til visionsplanerne 
• Indhente vigtig lokal viden
• Retningsgivende for kommunens videre arbejde

Vandværksparken



Værktøjskassen

Grønne værdier

Føderessourcer Rumlige elementer Strukturelementer

Blå værdier

Sociale værdier

Spiselig beplantningNaturlegOphold Formidling



Opbygning af visionsplaner

Vision

Vi har

Vi vil

Vi ønsker

Vi gør

Borgercitat og ambitionsdiagram



Visualisering 



Rum til forandringer

• Giv plads til afvigelser… en foranderlig proces, skaber bedre projekter



Succeskriterier og konklusion

• Øget biodiversitet i de 18 områder
• Lokal forankring
• Fremme sociale værdier
• Tidlig inddragelse af driften, skaber bedre resultater i det lange løb
• Politisk vilje og ejerskab

Joker
Byrådet har nedsat et §17 stk. 4 opgaveudvalg, der skal arbejde med:

• Visionsplanerne
• Bynatur i det hele taget 
• Biodiversitet 



Tak for nu J

Skydebaneskoven




