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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at bidrage til strategien for 

bynatur i København. Dette er blandt de høringer, som vækker stor interesse i 

lokalområdet. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg har i forbindelse med denne høring planlagt to 

arrangementer: det ene ”Naturen, det billige skidt, hvad skal vi med den?” med 17 

deltagere. Herudover havde vi planlagt et arrangement med politikerdebat under 

titlen ”Hvordan skaber vi plads til det grønne i den tætte by?” som vi desværre 

måtte aflyse p.g.a. afbud blandt politikerne. Blot opslaget på facebook, skabt en 

del debat og 457 ”likes”. Emnet har været diskuteret i Bymiljøudvalget og 

efterfølgende er høringssvaret godkendt i Lokaludvalget. 

 

GENERELT 

Et højt niveau 

Strategien foreskriver både mere bynatur og høj kvalitet i bynaturen. Det er 

allerede store krav at stille til en by som vokser eksplosivt. Ikke desto mindre er 

det vigtigt at sætte overliggeren højt, og vi bakker fuldt op om denne målsætning. 

Denne strategi skal og bør være et vigtigt element i Kommuneplanen, fordi 

bynatur er grundlaget for en god by. Denne plan bør i det hele taget 

sammentænkes med indsatser i andre forvaltninger. 

 

Planlæg i tide: 

For at skabe de gode løsninger i en plan som denne, er det vigtigt at have en lang 

horisont. Træer gror langsomt, og ønsker man eksempelvis flere 

legeskove/gemmesteder som den ved Streyf i Utterslev Mose, ja så skal det 

planlægges 50 år før! Vil man sikre grønne områder i et underforsynet kvarter, så 

giver det god mening at opkøbe grunde, inden der går spekulation i grundene, når 

metroen nærmere sig.    

 

Svær at implementere 

Det er meget omfattende temaer som inddrages, og strategien er bygget godt op, 

og underbygget fint med illustrationer og skemaer som viser hvilke indsatser, den 

rummer. Udfordringen bliver implementeringen af en plan som er så 

bredtfavnende og upræcis. Det giver et stort spillerum, men også en fare for at 

vigtige indsatser nedprioriteres, fordi de kan gradbøjes.  Planen skal derfor gøres 
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målbar. 

 

Hvad er kvalitet i bynatur? 

I dette afsnit nævnes der brugerintensitet, multifunktionalitet, grad af 

naturindhold, klimatilpasning og plejenivau som de fem parametre, der er 

med til at afgøre kvaliteten. Men hvordan afvejes disse fem parametre i 

forhold til hinanden?  

Hvordan afgøres parameteret naturindhold – er artsrigdom, levesteder og 

biotoper en del af denne definition? Og hvordan afvejes forholdet mellem fint 

friserede blomsterhaver og naturområder? I betragtning af, at der er tale om 

begrebet ”kvalitet” så er det nogle kvantitative begreber som bruges ift brugen af 

områderne – brugerintensitet og grad af multifunktionalitet. Den rekreative og 

oplevelsesmæssige kvalitet indgår ikke som parametre. Herudover kan individuelle 

oplevelser være forskellige – for nogle brugere er dødt ved (som skaber biologisk 

mangfoldighed) en positiv oplevelse, og for andre vil det opfattes som mangel på 

pleje og en irritation over insekter. Og en friseret græsplæne kan have høj 

brugsværdi, men ingen naturmæssig kvalitet. Og hvad med et parameter om 

kulturhistorisk arv, bør det ikke også indgå? Bispebjerg Lokaludvalg foreslår, at 

man indenfor hver af disse bynatur kategorier definerer, hvad der menes med 

høj kvalitet, og hvilke af parametrene der skal være i højsædet for netop 

denne kategori.    
 

DIVERSITETEN I BYNATUR 

Biodiversiteten – mere fokus ønskes 

Tidligere havde kommunen en biodiversitetsplan som hed ”Plads til naturen”. 

Kommunen har – med god grund – ønsket at reducere antallet af planer, og derfor 

er ”Plads til naturen” erstattet af denne nærværende plan ”Strategi for bynatur”. 

Bispebjerg Lokaludvalg mener dog at emnet bliver overset, og det er svært at læse 

hvad ambitionsniveauet og målsætningen er på dette område. 

Lokaludvalget er enig i, at der skal plantes flere træer langs gaderne i København 

og eksisterende træer bør bevares, herunder bør diversitet og allergene træer være 

forhold, der tages hensyn til.  

Der mangler en indsats for at sikre og bevare de gamle træer, ”veterantræerne” i 

København. Disse er ofte levesteder for flagermus og insekter.      

 

Naturområder: 

Selv om der i planen er et ønske om mere bynatur i byen, så vil dette mål 

formentlig knytte sig til mere grønt i det små. Der bliver næppe plads til flere 

naturområder i byen. Men vi bør have et mål om at fastholde de eksisterende 

naturområder og sikre, at der ikke gradvist bliver ædt af disse naturarealer 

til bygninger, veje og kunstgræsbaner.    
Der mangler en stillingtagen til, hvad vi ønsker for naturområderne i byen, og 

hvilke indsatser der skal til at understøtte dette. Herunder også om naturen har en 

berettigelse i sig selv, eller kun som brugsværdi for mennesker. 

Er naturen planlagt eller ikke planlagt? Er det OK at naturen ”viser tænder”, selv 

om det ikke er ”gavnligt” for brugen heraf?  

Naturpleje med får eller køer kan lette driften, give flere oplevelser, men fårene 

afgræsser også så hårdt, at arealet er lige så artsfattigt – nu bare med græs – som 

før fårene blev indsat.  
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Grønne områder som går på tværs af kommunegrænser lider under at blive 

administreret forskelligt. Gentofte kommune kan have en strategi for 

søborghusrenden, og Københavns kommune en anden.  

Under naturområder synes vi konkret, det er en fejl at skrive ”lav 

multifunktionalitet”. Mange naturområder rummer alt fra boldbaner, 

græsningslaug, løberuter, legepladser, bilaug, vildnis til ornitologerne mm. - 

en langt højere multifunktionalitet end nogle parker.    

 

Det grønne i den tætte by: 

Det kræver en proaktiv indsats, at skabe grønt i de allerede tæt bebyggede 

kvarterer i byen. Bispebjerg Lokaludvalg ønsker, at der bliver et langt større fokus 

på grønne arealer i den tætte by. Lokalplanerne bør være mere ambitiøse hvad 

angår krav til grønne arealer. Ved nybyggeri bør man fremme grønne tage, grønne 

facader og altaner. For at sikre at lokalplanerne har en reel værdi, bør der gives 

færre dispensationer fra kravene til grønne arealer. Kommunen bør gå i dialog med 

ejerne af de tomme grunde med henblik på en midlertidig anvendelse arealerne til 

grønne opholdsrum. Der bør også opsættes mål for opkøb af grunde i den tætte by 

som kan omdannes til grønne arealer. Dette er en indsats under 

”byudviklingsområderne” såsom Nordhavn, men denne indsats bør også - eller 

måske især – ske i den tætte by. Hvor det ikke er muligt at gøre kvartererne i den 

”tætte by” mere grønne, bør der skabes bedre tilgængelighed til eksisterende 

grønne områder. 

 

Administrative inddelinger 

I dette afsnit opdeles bynaturen i emner som (1) kommunale grønne områder, (2) 

byudviklingen, (3) kommunale arealer, og (4) ikke kommunale arealer. 

Inddelingen sker ud fra nogle administrative betragtninger. Vi er dog bange for at 

nogle områder i denne opdeling vil blive glemt. Vi synes derfor, at man som 

udgangspunkt bør have en mere helhedsorienteret tilgang til det grønne i byen.  

 

INDSATSER 

 

Ny indsats: Tilgængelighed og fordelingen af det grønne 

Nogle områder er stærkt underforsynet med det grønne. Kommunen har et mål om 

at man skal kunne gå til et grønt område på under 15 minutter. For nogle kvarterer 

betyder det at der skal krydses unaturlige grænser, store befærdede veje og 

jernbaner kan være en stor barriere for brugen af et grønt område. Man bør derfor 

se på tilgængeligheden, og hvordan nye forbindelser kan skabe bedre adgang.   

 

Indsats: Opkøb af arealer til nye grønne områder 

Strategisk udpegning af arealer som kan omdannes til grønne områder, via 

udviklingskort i kommuneplanen. Vi er helt enige! Denne indsats bør ikke kun 

relatere sig til de 6 % som er udpeget som udviklingsområde i 

kommuneplanen, men gælde for hele kommunen. Opkøb af areal og etablering 

af en park kan sagtens ske i et område som mangler, uden at det behøver at være 

koblet til et områdefornyelse. 
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Indsats: Udarbejdelse af begrønningsværktøj – til byudvikling: 

Igen bør denne indsats gælde for hele byen og ikke kun de 6 % som er 

udpeget til byudviklingsområder. Der skal stilles større krav til bygherre, 

herunder kvalitet og omfang af bynatur. Dette bør selvfølgelig gælde al slags 

byggeri. Der bør ikke gives mulighed for dispensation fra friarealprocenten til 

ungdomsbyggeri eller lignende. Naturen skal med i planlægningsfasen, helt 

fra startredegørelsen. Og så skal vi sikre, at lokalplanerne tages mere 

alvorligt. Der gives alt for mange dispensationer til byggerier indenfor 

lokalplansområder, og hvor det grønne betaler prisen. 

 

Indsats: grønne kantzoner  

Begrønning i det små er en god idé. Vi bør sikre, at dette bliver mere end blot et 

tilbud, som ikke bliver efterlevet. Der bør sættes mål for etablering af kantzoner, 

og stilles krav om grønne kantzoner, når der bygges om i byens offentlige rum. 

Der kunne laves en kantzone plan for hver bydel i samarbejde med 

lokaludvalgene, som udpeger konkrete steder til begrønning i det små.    

   

Sæt flere og klare mål for planen: 

På side 29 er opsat nogle få og meget overordnede mål for planen med bynaturen. 

Alle de opsatte mål tager udgangspunkt i menneskets oplevelse heraf, men naturen 

er også til for naturens skyld, og dette bør også afspejles i målene. 

Vi foreslår at der sættes mål for: 

Naturen: 

  Bevarelse af gamle veterantræer som levesteder  

 Mål for hvor meget formelle idrætsbaner må fylde i byens bynatur 

 Mål for biologiske undersøgelser i de store naturområder, så vi har et 

ordentlig grundlag at planlægge ud fra 

 Alle naturprojekter skal formidles ordentligt, så borgerne forstår og kan 

afkode formålet (når vi fælder træer, skaber nye padehuller til truede arter, 

laver naturpleje på Langholmen osv) 

 Mål for opkvalificering af drift personale så det svarer til nye plejeformer 

 Mål for bevaring af naturområderne 

 

Den tætte by: 

 Mål for flere byhaver, udpegning af offentlige arealer dertil  

 Mængden af bynatur skal udvikles i samme hastighed som 

befolkningstilvæksten i antal m2/pr beboer 

 Mål for opkøb af nye arealer til begrønning 

 Kommunen indgår i dialog med ejere af byggetomter for at fremme 

midlertidig begrønning 

 Krav til lokalplaners indhold  

 

Med venlig hilsen 

 

Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   


