
Gartner Tidende 9 - 2021 15

byplanlæggere og øvrige fagprofes-
sionelle, siger han og uddyber, at målet 
for indsatsen i Green Cities er, at der på 
landsplan indføres en grøn norm, som 
skal indarbejdes i alle lokalplaner.
- Vi mener, at det er nødvendigt med en 
regulering af loven for at sikre, at der 
arbejdes ensartet og systematisk i alle 
kommuner med at give naturen i byerne 
den plads, der er behov for, understreger 
Henning Roed. 

Aktiviteter i kalenderen
Henning Roed glæder sig over, at det 
nu er muligt atter at afholde aktiviteter, 
hvor folk kan mødes fysisk. 
- Vi har holdt momentum under corona 
epidemien – blandt andet via en række 
debatindlæg i medierne – ligesom vi har 
deltaget i flere online seminarer. I maj 
var vi inviteret til et dialogmøde med 
Bolig- og Naturstyrelsen om revidering 
af planloven. Vi var også med til konfe-
rencen ”Build for Biodiversity” i juni. Vi 
ser frem til flere aktiviteter i løbet af 
efteråret, hvor vi naturligvis er med til 
H&L udstillingen i august. Derudover er 
vi i samarbejde med 3F og BAT kartellet 
ved at forberede en indsats set i forhold 
til det kommende kommunalvalg, siger 
han.

Et universelt værktøj 
I øjeblikket er parterne bag den danske 

del af Green Cities kampagnen ved at 
undersøge, om det er muligt at igang-
sætte  et forskningsprojekt med målet 
om at udvikle et redskab, der kan hjælpe 
kommunerne med at beregne gevinsten 
af eksisterende og nye grønne områder 
i byen.
- Med et sådant redskab kan vi i højere 
grad sikre, at natur og parker priorite-
res på lige fod med byggeri og anden 
anvendelse af arealerne i byen, pointerer 
Henning Roed. n

Fakta
”More Green Cities for Europe” 
kampagnen, der kører til udgangen 
af 2023, er en fortsættelse af ”Green 
Cities for a Sustainable Europe”. 
Udover Danmark deltager Belgien, 
Bulgarien, Frankrig, Holland, Græken-
land, Irland, Italien, Polen, Portugal, 
Sverige, Tyskland og Ungarn. 

Grøn norm kan hentes her 
thegreencities.eu/documents/

Fem grønne  brancheorganisationer 
står bag den danske del af Green 
Cities kampagnen. Det er 
Danske Anlægsgartnere, Danske 
Landskabsarkitekter, Danske Plante-
skoler, Landskabsrådet og Park- og 
Naturforvalterne.

Birte Kennedy, 
Green Vities Danmark, 
info@kennedy-kommunikation.nu

Green Cities 
vokser

Med udgivelsen af Grøn Norm 2.0 i foråret 2020 har 
Green Cities kampagnen taget et tigerspring udi indsatsen 
for at få flere grønne kvadratmeter ind i byerne

Green Cities Danmark

- Vores oplæg til en grøn norm for byna-
tur er blevet endog meget godt modta-
get både i Danmark og i udlandet, siger 
Henning Roed, der er tovholder for Green 
Cities projektet. 
Faktisk blev de så begejstrede i ENA 
(European Nurserystock Association), at 
de besluttede at oversætte normen til 
engelsk, så den nu danner afsæt for ar-
bejdet i de øvrige 12 EU-lande, der delta-
ger i den nye – forlængede – kampagne 
”More Green Cities for Europe”.
- Det er en god fornemmelse – og et stort 
skridt på vejen, at vores forslag til ti værk-
tøjer til mere og bedre bynatur nu bliver 
anvendt i arbejdet for at gøre byerne i 
Europa grønnere, siger Henning Roed. 

Målet er en ændring af loven
Henning Roed fortæller, at parterne i 
Green Cities stadig hyppigere bliver kon-
taktet af organisationer, kommuner og 
andre, der ønsker at høre mere om Grøn 
Norm og arbejdet i Green Cities.
- Det har en kæmpeværdi, at vi på den 
måde kan præsentere vores tanker om 
vejen til grønnere byer, og at vi kan 
komme i direkte dialog med kommuner, 

TEMA TEMA - Danske Planter- Danske Planter

Et dansk oplæg til en grøn norm, der 
skal sikre mere bynatur, er blevet over-
sat til engelsk, så andre lande i den 
europæiske planteskoleorganisation 
ENA også kan få glæde af den.


