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Grøn Norm 2.0:

TI METODER  
TIL KOMMUNERNE

Med udgivelsen af Grøn Norm 2.0 lægger Green Cities op til, at der sættes 
ambitiøse mål for, hvordan naturen skal have det i byerne i Danmark. I 
oplægget, der præsenterer ti metoder til mere og bedre bynatur, tages blandt 
andet udgangspunkt i indsamlet viden fra 29 danske kommuner.

Vores undersøgelser peger på, at kommunerne 
gerne vil prioritere mere grønt i byerne, og 
at rigtig mange allerede gør en del for at få 
mere bynatur, siger Henning Roed, formand 

Danske Planteskoler og projektejer for den danske del 
af Green Cities for a Sustainable Europe. 

- Men vi oplever også, at kommunerne ofte mangler 

konkrete retningslinjer og værktøjer for at realisere et 
mål om mere natur i byerne.  Og da der samtidig kæm-
pes om kvadratmeterne – særligt i de store byer – kan 
det være vanskeligt at få sat reelt skub i de grønne 
tiltag. 

Det kan betyde, at det grønne udelades til fordel 
for byggeri, pointerer Henning Roed og henviser til, 
at Grøn Norm 2.0 måske netop kan være med til at 
inspirere til standarder for, hvordan kommunerne kan 
arbejde med det grønne i byerne. 

DIALOG MED KOMMUNERNE
En af de vigtigste målgrupper i Green Cities projektet 
er lokalpolitikere, byplanlæggere og øvrige ansvarlige 
for byudvikling.

- Det er kommunerne, der kan og skal rykke på op-
gaven med at prioritere flere grønne byrum, hvorfor vi 
meget gerne indgår i dialog, fortsætter Henning Roed.

Green Cities var da også blandt udstillerne til sidste 
års Teknik & Miljø messe i Fredericia med målet om at 
komme i dialog med flest mulige af deltagerne.  
Her var indtrykket, at flere kommuner var stærkt 

GREEN CITICES FOR A SUSTAINABLE EUROPE

Syv lande i EU deltager i Green Cities projektet, der arbejder for 
grønnere byer. Projektet er tre-årigt og udløber med udgangen af 
2020. Det forventes, at projektet bliver forlænget med yderligere tre  
år til udgangen af 2023. I det forlængede projekt vil der være  
13 deltagerlande. 
Den danske del af projektet er et samarbejde mellem 
brancheorganisationerne Danske Anlægsgartnere, Danske 
Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og  
Park- og Naturforvalterne.

TEKST /  
BIRTE KENNEDY

Projektmanager,
Green Cities for a 

Sustainable Europe

Foto: Green Cities.



TEKNIK & MILJØ  35

M
AJ

  2
02

0

N
Y

 V
ID

E
N

 

udfordrede, blandt andet når det 
handlede om at finde den nødven-
dige plads til at anlægge grønne 
områder. 

- Eksempelvis fortalte en byråds-
politiker, at der end ikke kunne pri-
oriteres plads til en legeplads, når 
de byggede nyt – fordi der ganske 
enkelt ikke var kvadratmeter nok 
at tage af. 

Hen over sommeren 2019 gik 
Green Cities i gang med at undersø-
ge kommunernes grønne kvadrat-
meter. 29 danske kommuner med 
byer over 20.000 indbyggere blev 
kontaktet med spørgsmålet om, 
hvor mange grønne kvadratmeter, 
der var per indbygger. Undersøgel-
sen blev gentaget sidst på året.

Det har været muligt at få svar 
fra 16 kommuner – og flere af disse 
spurgte ind til, hvilke typer arealer 

der skulle medregnes som grønne 
kvadratmeter, da det ikke var en 
opgørelse, de var vant til at lave. 

Undersøgelsen viste således, at 
kommunerne har meget forskellige 
måder at opgøre deres grønne om-
råder på – og at der var stor variati-
on i, hvordan arbejdet med bynatur 
blev grebet an. Eksempelvis havde 
kun tre ud af de 29 kommuner et 
selvstændigt fokus på bynatur.

På den baggrund igangsatte 
Green Cities arbejdet med at for-
mulere det første oplæg til en grøn 
norm for bynatur – målet var at 
præsentere en række værktøjer og 
metoder, som kommunerne kunne 
arbejde med. Det blev besluttet, at 
oplægget til en Grøn Norm skulle 
præsenteres i forbindelse med den 
store Have & Landskab-udstilling i 
Slagelse i august.  

STOR INTERESSE  
FOR GRØN NORM
- Vi har hele vejen rundt oplevet 
stor interesse for Grøn Norm, siger 
Henning Roed og henviser til, at 
oplægget i løbet af efteråret blev 
præsenteret og drøftet i en række 
sammenhænge. 

Udover Have & Landskab var 
den blandt andet med til Danske 
Parkdage, Verdenskongressen for 
Landskabsarkitekter i Oslo, Green 
Building Councils vinterkonference 
ligesom normen blev  fremhæ-
vet i miljøministerens notat over 
indsendte forslag til en kommende 
biodiversitetspakke.

Oplægget til Grøn Norm blev 
også drøftet i forbindelse med 
et møde i ENA (European Nur-
serystock Association) i Paris i 
oktober. 

GRØN NORM 2.0

De ti metoder i Grøn norm 2.0 - i overskrifter:
Antal grønne kvadratmeter, Biofaktor, Afstand til 
grønne områder, Grøn infrastruktur, Træer i byen, 
Kortlæg økosystemtjenester, Afværgehierarki, 
Økologisk kompensation, Vildnatur og 
naturkvalitet, Økonomi.
Grøn Norm 2.0 kan downloades på  
Green Cities hjemmeside thegreencity.eu/dk  
eller ved kontakt til info@green-cities.dk

Odense Kommune har etableret en række plankebroer langs Odense Å, der
giver adgang til naturoplevelser i midten af Odense og tæt på, hvor folk bor.
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- Vi ser et stort potentiale i den grønne 
norm – og at det formentlig er vejen at gå, 
hvis vi skal have naturen til at fylde mere 
i byerne. Så vi besluttede at arbejde vide-
re med et udvidet oplæg – som vi kalder 
Grøn Norm 2.0.

I den nye norm, der generelt går mere 
i dybden end det første udspil, fokuseres 
også på kvaliteten af bynatur. 

Blandt andet præsenteres en række 
værktøjer, hvormed man kan vurdere og 
måle kvaliteten – herunder også hvordan 
man kan værdisætte det grønne i kroner 
og øre.

Henning Roed understreger, at 2.0 
versionen – på samme vis som det første 
oplæg – ikke er en facitliste. 
– Men vi håber naturligvis, at Grøn norm 
og de elementer, vi præsenterer – poten-
tielt kan integreres i en grøn norm. Og vi 
vil meget gerne i dialog med kommunerne 
om hvilke muligheder, de ser. 

VI STÅR OVERFOR  
KRITISKE UDFORDRINGER

– Det er Green Cities mærkesag at ar-
bejde for flere grønne områder, og vi har 
med Grøn Norm 2.0 et rigtig godt afsæt 
til at indgå i en dialog med politikere, 
embedsmænd og de grønne fagprofessi-
onelle om, hvordan vi kan komme videre, 
fortsætter Henning Roed.

Der var planlagt en konference 23. 
marts om bynatur i samarbejde med 
Odense Kommune – men den måtte afly-
ses på grund af coronakrisen.

- Vi håber, at vi umiddelbart efter som-
merferien kan gennemføre konferencen, 
”Beton, biler og bynatur” – med Odense 
Kommune, hvortil var inviteret politikere 
og embedsmænd fra Region Syddanmark. 

Planen er, at Green Cities i løbet af 
2020 vil afholde tilsvarende konferencer 
i de øvrige regioner i Danmark – konfe-
rencerne byder på oplæg, workshop og 
networking. 

- Med corona-epidemien er det blevet 
endnu mere tydeligt, at der er brug for 
flere grønne områder i byerne – så en 
grøn norm for bynatur er mere aktuelt 
end nogensinde, mener Henning Roed.  

Foto: Green Cities.
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