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Høringssvar                  København 28. august 2015 

Strategi for bynatur i København 

Officielt navn: Bynatur i København  

Høringsperiode: 12.06.15 til 28.08.15 

 

 

Høringsvar vedr. Strategi for Bynatur i København 

 

Der er grund til at anerkende den udvikling, som København har gennemgået i det sidste årti i relation til 

grønne, rekreative områder. Og med den forelagte strategi for bynatur i København er der grund til fortsat 

optimisme med hensyn til, at der sættes fokus på at skabe mere rekreativ bynatur. 

 

Strategiens vigtighed understreges af de undersøgelser, som viser, hvor stor betydning tilgængelighed til 

naturen, herunder bynaturen, har for den enkeltes livskvalitet, sundhed og udviklingen af det gode byliv. 

(Jævnfør f.eks. Sundhed og livskvalitet/ Friluftsrådet 2013). Den er også vigtig, fordi byen vokser, og de 

grønne områder i København er en begrænset ressource. 

 

Strategien for bynatur i København er ambitiøs og adresserer mange væsentlige problemstillinger og behov 

relateret til tilgængelig natur i København, hvilket i stigende grad vil blive aktuelt med mange nye borgere i 

det kommende årti. 

 

F.eks. er vi meget enige i, at natur, friluftsliv og bevægelsesmuligheder i grønne områder bør tænkes ind i al 

byplanlægning på linje med veje, parkeringspladser, byggehøjder m.v. Således bør strategien ses i 

sammenhæng med udviklingen af de grå (trafik, pladser, byrum) og blå (kyst og havn) områder i 

København. Der bør være fokus på det liv, som skal udfolde sig her. I den forbindelse vil vi gerne henlede 

opmærksomheden på Friluftsrådets nye strategi på området ”Byfriluftsliv for alle” (Friluftsrådet 2015), som 

DGI og DIF, som medlemsorganisationer, har været med til at udforme og beslutte. I den strategi er der 

bl.a. fokus på, at byens grønne arenaer skal kunne bruges multifunktionelt og både spontant/ 

selvorganiseret og planlagt/organiseret. Tilsvarende er der i ”Friluftslivets Idékatalog” (Naturstyrelsen 

2014) en række pejlemærker for friluftsliv i byen inkl. bidrag fra idrættens organisationer, hvor koblingerne 

til strategien for Bynatur i København er oplagt. Det gælder eksempelvis strategiens fokus på grønne 

forbindelser og idékatalogets forslag om grønne korridorer. De grønne offentlige rum er væsentlige for at 

skabe det gode aktive byliv. 

 

Generelt bør strategi og handlinger tillægge den multifunktionelle tilgang til bynaturen stor værdi. Vi 

noterer os derfor med glæde, at der er lagt op til en brugeranalyse. Den indgår vi gerne i, og foreslår også, 

at der foretages en ekstrapolering, så den viden vi har om trends i friluftslivet, befolkningstilvækst m.v. 

indgår i analysen, så den rekreative brug af bynaturen fremtidssikres på et bæredygtigt grundlag.    

 

Med naturen som den største arena for idræts- og rekreative aktiviteter blandt voksne (Idrættens 

analyseinstitut 2011), vil vi gerne lægge vægt på vigtigheden af at tænke bevægelse ind i strategien. Adgang 

til rekreative og spændende grønne offentlige rum er et oplagt og nødvendigt supplement til de manglende 

idrætsfaciliteter i København. Det gælder både den selvorganiserede idræt og den organiserede idræt. Vi 

ser frem til det det øgede fokus på at tænke bynatur og de grønne rekreative oplevelseskvaliteter i 

fremtidens lokalplantænkning ind, og i den sammenhæng vil vi gerne anerkende strategiens fokus på 

udvikle attraktive områder, som indbyder til forskellig brugerintensitet, herunder aktivitet, bevægelse og 

motion. 
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Vi anbefaler 

1. I strategien påpeges det, at mere bynatur giver mulighed for flere rekreative oplevelsesmuligheder 

og kvaliteter. I den forbindelse vil vi pege på mulighederne for at udvikle multifunktionelle 

oplevelseskvaliteter ved at indtænke støttepunkter for et aktivt by friluftsliv. Eks. støttepunkter for 

udeskoler og læringsforløb, aktive møde- og pitstopsteder m.m. Hensynet til forskellige 

brugergrupper er afgørende i forhold til at skabe rum og livskvalitet for alle – for begge køn og i alle 

aldre. Eksempelvis viser nyere forskning, at piger ikke indtager byens rum på samme måde som 

drengene, og en særlig indsats for at designe rum til pigerne og til at få dem aktiveret bør 

indtænkes i strategien.  

2. Vi anbefaler, at der i strategien indtænkes de nære havne og kystanlæg, som en del af bynaturen. 

Ikke mindst når vi ser på den øgede brug af de nære vandfladers brug i et rekreativt perspektiv. Der 

er brug for en tæt kobling mellem de blå og grønne rum – også i det strategiske arbejde. 

Eksempelvis har Københavns Kommune gennem de seneste år gjort et stort arbejde for at inddrage 

de blå arealer til rekreative områder i Nordhavn for at skabe mere liv i kvarteret. Derfor opleves 

lukningen af adgangen til Københavns Havn fra nord som et stort tilbageskridt for Københavns 

motions- og friluftsliv. Det bør derfor indtænkes i strategien, hvorledes man vil understøtte de 

rekreative naturinteresser langs havnefront og lignende arealer, som grænser op til det blå 

element. 

3. Nogle af byens parker er en uundværlig ramme for den største organiserede idrætsgren i 

København – fodbold. Det er nødvendigt, at der tages højde for befolkningstilvæksten og heraf 

følgende slid på park-fodboldbanerne ved fortsat fokus på anlæg af kunstgræsbaner, som kan 

bruges mere intensivt og dermed tage noget af presset fra andre arealer.  

4. Foreninger og andre fællesskaber bør indtænkes mere i strategien. Det kunne f.eks. med fordel 

tilføjes i strategien, at grønne omdannelser, af f.eks. skolegårde og børneinstitutioner, også skal 

åbne mulighed for foreningsaktiviteter i form af f.eks. en spejdergruppe eller en 

gymnastikforenings børnemotorikhold for de børn, som i forvejen har deres dagligdag på stedet. 

Tilsvarende er det muligt at etablere faste ruter til løb, cykling, orienteringsløb m.m. Det skaber et 

billigt motionstilbud som er åbent døgnet rundt, året rundt og også kan bruges af byens skoler.  

Afslutning 

Det er en væsentlig pointe, at den organiserede brug af bynaturen kan bidrage positivt til gode vaner og 

brug af vores fælles grønne områder. DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København vil gerne involveres i 

denne indsats, så vi kan bidrage til aktiv brug af de grønne offentlige rum til glæde for alle.  

 

Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn vil gerne være med til at understøtte strategien i 

samarbejde med idrætsforeninger, som ønsker at formidle bynaturen til børn og unge, så de har mulighed 

for at fordybe sig i et aktivt byfriluftsliv. 

 

Med venlig hilsen 

 

  
Peder Nedergaard  Henrik Ravnhild 

Fmd. DGI Storkøbenhavn  Fmd. Idrætsforum København 

  

 


