




GRØN NORM 2.0 – nyt oplæg til mere og bedre bynatur

v/Susanne Grunkin, 
formand, Danske Landskabsarkitekter – på vegne af Green Cities



o Green Cities for a Sustainable Europe 2018 - 2020 
o 7 lande i EU deltog i projektet

o More Green Cities for Europe 2020 – 2023 ….. indsatsen fortsætter! 
o 13 EU lande deltager

Vi arbejder ud fra de fem temaer: 
Klima, biodiversitet, social sammenhængskraft, trivsel og økonomi

GREEN CITIES
Formål - flere grønne arealer i byerne 



Green Cities DK – fem grønne organisationer:

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

GREEN CITIES
Hvem er vi 



o Green Cities udgav i sommeren 2019 det første oplæg til en grøn norm for bynatur. 
o Det blev primo 2020 efterfulgt af et mere omfattende oplæg der præsenterer 

10 forslag (værktøjer) til, hvordan kommunerne kan arbejde med at få MERE og BEDRE bynatur.

o Grøn Norm 2.0 har fået stor opmærksomhed i både ind- og udland. Den er netop udgivet på 
engelsk og vil i det nye EU projekt blev brugt som afsæt for arbejdet i alle de 13 deltagende 
lande. 

Grøn Norm 2.0



GRØN NORM PRÆSENTERER TI METODER 
TIL MERE OG BEDRE BYNATUR



Antal grønne kvadratmeter

Biofaktor

Afstand til grønne områder*

Grøn infrastruktur

Træer i byen

MERE BYNATUR



BEDRE BYNATUR
Kortlæg økosystemerne

Afværgehierarki

Økologisk kompensation

Vild bynatur og naturkvalitet*

Økonomi



EKSEMPLER ….. 



*) Afstand til grønne områder

Jo oftere folk bruger et grønt område, desto mindre stress føler de. 
De, der har under 300 meter til et grønt område, bruger det markant 
oftere end folk med længere afstand til det grønne.

Parker og grønne områder øger værdien af ejendomme, hvis de ligger 
inden for en vis afstand.

Kilder:
Stigsdottir, Anna Ulrika et al. 2011. SUSY grøn. Københavns Universitet
Panduro, Toke Emil og Martin Elmegaard Mortensen. 2014. Økonomisk værdisætning af Københavns 
grønne områder. Københavns Universitet.

MERE BYNATUR



BEDRE BYNATUR
*) Vild bynatur og naturkvalitet

Også i byerne må vi hjælpe til at standse tabet af biodiversitet - den biologiske mangfoldighed kan understøttes 
ved at give plads til vild bynatur. 

Der kan endda spares penge med naturnær pleje af grønne områder. Eksempelvis sparer man i Svendborg hvert år 
60.000 kroner ved at ændre driften og kun klippe et samlet græsareal på 28.500 kvadratmeter to gange om året.

Kilder:
Plan for grønne områder. 2014. Svendborg Kommune. 



BEST PRACTICE
- Vi viser de gode eksempler på mere og bedre bynatur









DEN OFFENTLIGE DEBAT
- Vi er med til at sætte betydningen af grønnere byer på dagsordenen 



EKSEMPLER ….. 



Hvilke drøftelser er der I jeres kommune i forhold til omfang og kvalitet af bynatur?

Hvordan kunne Grøn Norm være nyttig i jeres kommune?

Hvilke potentialer og hvilke barrierer?

Hvad skulle der til for at skabe mere og bedre bynatur i jeres kommune?

REFLEKTIONER




