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Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 

Green Infrastructure – Enhancing Europe’s 
Natural Capital 

Udfordringer 

•Små og fragmenterede 
naturområder 

• Klimaændringer presser 
naturen 

•Tabet af biodiversitet skal 
standses inden 2020 

•Begrænset tilgængelighed i 
landskabet 
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Green Infrastructure – Enhancing Europe’s 
Natural Capital 

Gevinster 

• Mere plads til vilde dyr og planter – 
også uden for beskyttede 
naturområder 

• Sikre og restaurere værdifulde 
økosystemer og økosystemtjenester 

• Grøn og billig klimatilpasning  

• Sammenhængende rekreative 
muligheder, sundhed og livskvalitet 

• Værdifulde landskaber - 
sammenhæng mellem by, åbent 
land, skove, kysterne og havet  

• Attraktive grønne byer   

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 4 

Kommunernes planlægning 2009 

Stor forskel på 
udpegningsgrundlaget og  de 
anvendte naturdata 

Kommunernes udpegninger 
omfatter halvdelen af Natura 2000-
arealet på land 

6 kommuner havde fokus på at 
styrke forbindelser mell. Natura 
2000-områder 

2 kommuner havde fokus på 
rødlistearter, bilag IV-arter og 
sjældne arter       

18 kommuner havde brugt statslig 
udviklet metode til 
naturkvalitetsplanlægning 

 

 

 

Kommunerne planlægger 
forskelligt (Holstebro og Skive) 
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Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler et 
nationalt naturnetværk 

 

• En ramme for den langsigtede 
prioritering af ressourcer og 
bevillinger til at skabe mere 
sammenhængende natur.  

• Mere natur i Danmark og bedre 
sammenhæng mellem 
naturarealerne 

• Det nationale naturnetværk 
udarbejdes i samarbejde med 
kommuner og skal indgå i 
grundlaget for 
kommuneplanlægningen 
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Green Cities har 
indenfor natur-
området som mål at: 

Øge den biologiske 
mangfoldighed inden 
2015. 

Øge tilgængeligheden 
til, anvendelse af og 
kendskabet til vores 
natur, herunder 
bynær natur. 
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Konklusioner 

- Inddrag den ubeskyttede 
natur  - og ikke kun den 
lovbeskyttede natur.  

- Planlæg for en blå-grøn 
struktur  - i sammenhæng 
med nabokommunerne, 
regionerne og statens arealer.  

- Bred arbejdet ud til alle 
forvaltninger og afdelinger.  

- At fremme biologisk 
mangfoldighed behøver ikke 
at fordyre et projekt.  
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Danmarks natur og byerne skal være grønnere 

 

Naturstyrelsens to nye eksempelsamlinger og en rapport fra Københavns  

Universitet skal inspirere kommunerne til at gøre byerne grønnere  

og skabe mere sammenhæng i naturen  
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 Konkrete anbefalinger til 
kommunerne baseret på syv 
danske eksempler og seks 
internationale eksempler  
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Sillebro Ådal, Frederikssund 
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Grønne forbindelser skal opbygges lokalt  

• Årelang tradition for at varetage 
naturbeskyttelse decentralt i amter og 
kommuner. 

• Grønne forbindelser kan etableres med 
de virkemidler, som fungerer bedst det 
konkrete sted.  

• Lokal involvering og dialog skaber 
ejerskab. 

• Kogræsningslav, private grønne 
driftsplaner, vandresti, faunapassage, 
skovrejsning, etablering af vådområde 
mv. 
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Erfaringsudveksling i mindre grupper 

1. Hvordan arbejdes der med grønne og landskabeligt attraktive 
byrande, der forbinder byen med værdifuld natur og landskaber 
uden for og styrker muligheden for at opleve natur og landskab tæt 
på? Er det en faktor, som tiltrækker tilflyttere? Er det på 
lokalpolitikernes dagsorden? 

2. Er det overhovedet muligt at forene hensyn til biodiversitet og 
rekreation – i administrationen og i praksis? Hvordan kan der kan 
arbejdes på tværs af planlægningen for det åbne land, 
byplanlægning, naturbeskyttelse og friluftsliv?  

3. Indgår sammenhængende rekreative muligheder som et element, 
når kommunerne planlægger for økologiske korridorer? Hvordan 
samarbejdes der med private lodsejere? Gode eksempler på 
partnerskabsprojekter med fonde eller andre aktører?    
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Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

