
sempel gerne vil have os til at inspirere 
dem i arbejdet med at revidere deres na-
tur- og parkpolitik. 
- Og vores oplæg til Grøn Norm er ble-
vet fremhævet i Miljøministerens nyligt 
udgivede notat over indsendte forslag 
til en kommende biodiversitetspakke, 
fortsætter Birte Kennedy og tilføjer, at 
Green Cites efterfølgende er inviteret til 
Miljøministerens Natur-topmøde og til et 
Dialogmøde om byplanlægning med er-
hvervsministeren.
- Det viser, at beslutningstagerne gerne 
vil have os med omkring bordet, fastslår 
Birte Kennedy.
Det første oplæg til en grøn norm for by-
natur, der blev produceret op til H&L ud-
stillingen i Slagelse sidste sommer, har 
fået stor opmærksomhed fra både ind- 
og udland, hvorfor det blev besluttet at 
lave en videreudvikling af normen. 
Det er blevet til en 52 siders publikation 
- Grøn Norm 2.0 -  som beskriver 10 me-
toder til mere og bedre bynatur. 

Dialog med fagfolk og politikere
Det er planen, at Green Cities i løbet af 
2020 vil arrangere konferencer og møder 
rundt om i Danmark, hvor organisationen 
sammen med politikere, borgmestre, by-
planlæggere og øvrige fagprofessionelle 
vil diskutere, hvordan kommunerne kan 
begynde at bruge de metoder og værk-
tøjer, der er beskrevet.
Dette arbejde er allerede godt i gang – 
idet der, i samarbejde med Odense Kom-
mune, var planlagt en konference om 
bynatur 23. marts 2020. Konferencen 
blev dog udskudt til senere på grund af 
Corona-epidemien. 
Der er planlagt yderligere to konferencer 
i henholdsvis Aarhus og København.
- Via disse konferencer og dialogmøder 
kommer vi tættere på magtens centrum 
med vores budskaber og de gode eksem-
pler på, hvor stor betydning de grønne 
områder i byerne har for os alle. Og vi får 
mulighed for at inspirere politikerne til at 
handle derpå, pointerer projektlederen, 
der i øjeblikket arbejder med at formule-
re det danske bidrag til en forlængelse af 
Green Cities projektet. 
ENA, European Nurserystock Association, 
der repræsenterer planteskoler i Europa, 
har besluttet at søge om forlængelse 
af projektet i yderligere tre år – til ud-
gangen af 2023.
- Vi vil i Green Cities projektet arbejde 
målrettet på, at der ved udgangen af 
2023 er skrevet øremærkede ressourcer 
ind i lovgivningen til at anlægge, udvikle 
og vedligeholde bynatur, siger Birte Ken-
nedy. n

Om Green Cities
- Green Cities for a Sustainable 
 Europe arbejder for flere grønne 
 områder og mere natur i byerne. Syv 
 lande deltager i EU projektet, der er 
 treårigt og udløber ved udgangen 
 af 2020.

- Aktiviteterne i Green Cities pro-
 jektet arbejder ud fra fem værdier: 
 trivsel, klima, økonomi, biodiversitet 
 og social sammenhængskraft. 

- Den danske del af projektet er et 
 samarbejde mellem brancheorgani-
 sationerne Danske Anlægsgartnere, 
 Danske Landskabsarkitekter, Danske 
 Planteskoler, Landskabsrådet og 
 Park- og Naturforvalterne.

- Læs Grøn Norm 2.0 på  
 www.thegreencity.eu/dk

Green Cities, 
info@green-citoes.dk

Der bliver lyttet 
til Green Cities 
Med udgivelsen af et forslag til en grøn norm med 
konkrete værktøjer og metoder for mere og bedre 
bynatur, er Green Cities blevet endog meget synlig 
blandt politikere og byplanlæggere

Flere grønne områder i byerne er det 
overordnede mål for EU-projektet Green 
Cities, som Danske Planteskoler er pro-
jektejer på. Et nyt initiativ med forslag til 
en grøn norm skaber synlighed og giver 
basis for, at projektet reelt kan få politi-
kere til at rykke fra ord til handling.
- Vi er i løbet af de første to år allerede 
nået meget langt med Green Cities ind-
satsen. Politikere og kommuner ved nu, 
hvem vi er, og hvad vi arbejder for. Og 
det er det første vigtige skridt set i for-
hold til at komme i konkret dialog med 
denne vigtige målgruppe, siger Birte 
Kennedy, der er projektleder på den dan-
ske del af projektet.

10 metoder til bedre bynatur
Hun fortæller, at Green Cities har fået 
henvendelser fra kommuner, der for ek-

EU-projektet Green Cities arbejder for flere grønne områder i byerne. I Danmark 
skaber oplæg til en ny Grøn Norm synlighed og lydhørhed.


