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Med ‘Oplæg til en grøn
norm’ anviste den dan-

ske del af ‘Green Cities for a
Sustainable Europe’ sidste
sommer seks veje til en mere
og bedre bynatur (se Grønt
Miljø 8/2019 s. 10). Sigtet var
at bidrage til at „udvikle og
anlægge mere og bedre byna-
tur“ som det hed i oplægget.
„Med en norm kan man bedre
prioritere arbejdet med grøn-
ne områder og bedre sikre
kontinuitet og kvalitet for na-
turen i byplanlægningen.“

Green Cities afviste dengang
at der var planer om at revide-
re normen. Alligevel har man i
marts udgivet den reviderede
‘Oplæg til grøn norm 2.0.’ Her
er de 6 metoder blevet til 10.

De 6 metoder fra første ud-
gave er erstatningsnatur, vær-
disætning af natur, grønne
kvadratmetre, afstande til
grønne områder og plads til
bynatur. De er omformuleret,
omstruktureret og udvidet til
10 metoder. De 5 om mere by-
natur, de 5 om bedre bynatur.

At der nu er 10 metoder,
hænger sammen med at ‘grøn
infrastruktur’ og ‘træer i byen’
er kommet selvstændigt med
sammen med de to økonomi-
ske aspekter: ‘økonomisk kom-
pensation’ og ‘økonomi i by-
natur’. Samlet set har økono-
mien fået større vægt.

Ud over disse metodeæn-
dringer suppleres der i den nye
udgave med anbefalinger til
hvordan metoderne kan ud-
vikles og præciseres. Derved
tager oplægget et skridt mod
at være en egentlig norm.

Den første udgave er base-
ret på viden fra de 29 største
kommuners parkforsyning,
statistik samt viden fra faglige
og videnskabelige rapporter
fra organisationer, fagfolk og
virksomheder. Revisionen er
baseret på en fornyet kontakt
til de 29 kommuner i decem-
ber 2019 og på den øvrige de-
bat som første udgave gav an-
ledning til. Forslagene er i alle
tilfælde velkendte fra tidligere
normer, men er samlet på en
ny måde og primært henvendt

til kommuner i deres fysiske
planlægning.

Spørgsmålet er nu om der er
en tredje version på vej. Birte
Kennedy fra Green Cities’ dan-
ske afdeling oplyser:„Vi er i en
proces hvor vi arbejder for fle-
re grønne byrum. Tiden vil vise
hvor langt vi kan nå, og om vi
senere vil komme med et for-
slag til en egentlig norm. I
2020 har vi planlagt konferen-
cer og dialogmøder med kom-
muner og lokalpolitikere hvor
vi vil drøfte oplægget til grøn
norm. Vi vil løbende indsamle
den feedback vi får fra kom-
munerne og andre. Vi oplever
stor interesse hos kommuner-
ne og fra vores samarbejds-
partnere i EU for Grøn Norm
2.0.“

MERE BYNATUR

1. Grønne kvadratmetre
Der kan stilles krav til at kom-
munerne opmåler grønne kva-
dratmeter i byerne efter en
ensartet definition. Denne me-
tode er uændret fra første ud-
gave hvor den dog indgik som
metode nr. 4.

Green Cities foreslår at kom-
munerne opmåler deres grøn-
ne kvadratmetre i byerne, og
at der fastsættes en ensartet
definition. F.eks.:  „Grønne
kvadratmetre i byer er lig med
frit tilgængelige grønne area-
ler der ikke er forbeholdt en-
kelte individer eller grupper,
såsom parker, vejsider, stier,
plantebede, bytræer, skoleom-
råder, legepladser, offentlige
institutioner, haver, kirkegår-
de, sportsanlæg, grønne plad-
ser, byskov, naturområder,
grønne områder forbundet
med industri og produktion,
grønne tage, taghaver og
grønne facader.“

2. Biofaktor
På nationalt plan kan der fast-
sættes minimumskrav til en
biofaktor når der bygges og
renoveres. Det skal gælde bå-
de private og offentlige pro-
jekter. Denne metode er uæn-

dret fra første udgave hvor
den dog var metode nr. 1.

Green Cities foreslår at der
på nationalt plan fastsættes et
ambitiøst minimumskrav til en
biofaktor når der bygges og
renoveres i byerne. Kravet kan
afhænge af byggeriets type og
bebyggelsesprocenten i områ-
det. Derudover anbefales det
at en fagkyndig person er med
til at planlægge udearealerne.

3. Afstand til grønne
områder
Der kan fastsættes hvor man-
ge meter borgere maksimalt
må have til fods til et grønt
område der er frit tilgængeligt
og har en vis størrelse. Denne
metode er uændret fra første
udgave hvor den dog indgik
som nr. 5.

Green Cities foreslår at der
fastsættes en målsætning om
at alle borgere skal have højst
300 meter til fods til et grønt
område der er frit tilgængeligt
og har en størrelse på mini-
mum 2.000 m2, dog kun 1.000
m2 ved særligt tætte, eksiste-
rende byområder. Det bør til-
stræbes at der samtidigt er
højst 500 meter til fods til et
tilgængeligt område på
mindst 5.000 m2.

4. Grøn infrastruktur
Der kan stilles krav til at ny-
byggeri får grønne tage, og at
kommunerne prioriterer og til-
skynder anlæg af grøn infra-
struktur såsom grønne facader
og naturbaseret klimatilpas-
ning. Denne metode er ny i
den grønne norm. Som bag-
grund anføres at naturbaseret
klimatilpasning har et stort po-
tentiale fordi natur kan hånd-
tere regn, forskønne byerne
og understøtte den biologiske
mangfoldighed.

Green Cities foreslår at ny-
byggeri, så vidt taghældnin-
gen tillader, skal have grønne
tage, og at byplanlægningen
skal fremme og tilskynde an-
læg af grøn infrastruktur som
grønne facader og naturbase-
ret klimatilpasning. Det kan
f.eks. være ved at oprette en

pulje der yder økonomisk
støtte til grøn infrastruktur.
Derudover bør grønne tage og
facader indgå som en integre-
ret del af biofaktorværktøjet,
men vægtningen af point pr.
m2 bør justeres så man ikke
kan bygge tættere ved at flyt-
te de grønne arealer fra
grundniveau og op på taget.

5. Træer i byen
Kommuner kan udvikle en
træpolitik der beskytter eksi-
sterende træer, og hvor der
samtidigt er fokus på artsdi-
versitet. Politikken kan også
indeholde en konkret plan for
flere træer i byen.

Denne metode er også ny i
den grønne norm hvilket be-
grundes med træernes store
rolle for både klimahåndterin-
gen, biodiversiteten og de
sansemæssige og arkitektoni-
ske kvaliteter. I den første
norm indgik bytræer i de øv-
rige metoder.

Green Cities foreslår at kom-
muner udvikler en træpolitik
der beskytter eksisterende

Justeret norm for bynatur
BYPLANLÆGNING. Green Cities har præsenteret Oplæg til grøn norm
2.0 med ny struktur, nye begreber og større vægt på økonomien
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træer, både unge og gamle,
og stiller krav til at hvis et træ
fældes, plantes to nye. Hjem-
mehørende arter prioriteres af
hensyn til biodiversiteten. Des-
uden foreslås et konkret mål
om flere træer i byen. Endelig
foreslås det at bruge værktøjer
til værdisætning når det skal
besluttes om træer skal væk.

BEDRE BYNATUR

6. Kortlægning af
økosystemtjenester
Der kan stilles krav til at øko-
systemtjenester kortlægges in-
den et byområde udvikles eller
omdannes, og at der redegø-
res for hvordan et projekt - of-
fentligt som privat - påvirker
byområdet. Denne metode
hed før ‘værdisætning af na-
tur’, men er tilpasset begrebet
økosystemtjenester.

Green Cities foreslår at der i
begyndelsen af et projekt ud-
føres en kortlægning af øko-
systemtjenester når et byom-
råde - privat som offentligt -

udvikles eller omdannes. Det
gør det muligt at tilpasse pro-
jektet til områdets eksisteren-
de værdier. Kortlægningen
kan samtidig være udgangs-
punkt for krav til beskyttelses-
og kompensationsstiltag.

7. Afværgehierarki
Når der bygges eller renoveres,
kan der - i overensstemmelse
med afværgehierarkiet - rede-
gøres for hvilke tiltag der sæt-
tes i værk for at undgå, mini-
mere, reparere og kompensere
påvirkningen af naturværdi og
økosystemtjenester. Det kan
være en forudsætning for at
projektet kan godkendes.
Denne metode svarer til den
gamle metode om ‘erstat-
ningsnatur’, men er tilpasset
begrebet økosystemtjenester.

Green Cities foreslår at der
inden et projekt kan godken-
des, redegøres for hvilke tiltag
der skal iværksættes for at af-
værge projektets skade og ne-
gative påvirkning på eksiste-
rende bynatur og økosystem-
tjenester. Afværgehierarkiets

fire trin skal følges i prioriteret
orden. Det kan med fordel
bruges i samspil med kortlæg-
ning af økosystemtjenester.

8. Økonomisk
kompensation
Kommuner og private bygher-
rer kan forpligtes til fuldt ud
at kompensere for den skade
de forvolder økosystemtjene-
ster og naturværdi i byudvik-
lingen. Kompensationer bør
dog kun være sidste udvej ef-
ter at skaden er forsøgt und-
gået, minimeret eller repare-
ret. Metoden er ny i forhold til
den første norm, men er en
følge af den foregående me-
tode om afværgehierarkiet.

Green Cities foreslår at den
der skader naturværdi og øko-
systemtjenester som minimum
forpligtes til at yde tilsvarende
kompensation. Den bør dog
ikke retfærdiggøre dårligt
planlagte projekters konse-
kvenser. Det foreslås videre at
der stilles krav til hvor hurtigt
foranstaltninger med kompen-
sation kan opnå naturværdi

og de økosystemtjenester der
var der før skaden.

9. Vild natur og
naturkvalitet
Der kan stilles krav til at kom-
munerne omlægger til mere
naturnær drift på kommunens
arealer hvor rekreativ brug ik-
ke er betydeligt i vejen. Der
kan løbende foretages målin-
ger af naturkvaliteten i byer-
nes grønne områder. Denne
metode svarer til den gamle
‘plads til bynatur’.

Green Cities foreslår at kom-
munerne omlægger til mere
naturnær drift på alle kommu-
nens driftsarealer hvor rekrea-
tiv brug ikke er betydeligt i ve-
jen. Kommuner bør involvere
borgere og virksomheder for
at få flere arealer i spil for at
understøtte borgernes enga-
gement og formidle hvorfor
grønne områder skal vokse
vildt. Målinger af naturkvalitet
bør foretages løbende for at
kunne hæve naturkvaliteten.

10. Økonomi i bynatur
Der kan stilles krav til at un-
dersøge den økonomiske vær-
di af relevante grønne områ-
der og bynatur inden der træf-
fes beslutninger om hvordan
byens arealer skal udvikle sig.

Green Cities foreslår at der
stilles krav til at bruge økono-
miske udregninger for værdi-
en af grønne områder og by-
natur inden det besluttes en
bys arealer skal udvikle sig.
Det anbefales at udvikle et
universelt værktøj der kan esti-
mere værdien af bynaturens
økosystemtjenester. sh

Green Cities foreslår kommunerne
at omlægge til en mere naturnær
drift hvor det ikke er et problem
for den rekreative anvendelse.
Kommuner bør involvere borgere
og virksomheder for at få flere
arealer i spil.

GREEN CITIES
Green Cities for a Sustainable Europe
arbejder for flere grønne områder og
mere natur i byerne. Projektet, der er
EU-støttet, er i Danmark anført af
Danske Planteskoler i samarbejde
med Danske Anlægsgartere, Danske
Landskabsarkitekter, Landskabsrådet
og Park- og Naturforvalterne.


