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Gregory Euclide (2009) “Inside only became falling by the way rivers delivered places”



1
abrikostræerne findes, abrikostræerne findes

2
bregnerne findes; og brombær, brombær
og brom findes; og brinten, brinten

3
cikaderne findes; cikorie, chrom
og citrontræer findes; cikaderne findes;
cikaderne, ceder, cypres, cerebellum

4
duerne findes; drømmerne, dukkerne
dræberne findes; duerne, duerne;
dis, dioxin og dagene; dagene
findes; dagene døden; og digtene
findes; digtene, dagene, døden

5
efteråret findes; eftersmagen og eftertanken
findes; og enrummet findes; englene,
enkerne og elsdyret findes; enkelthederne
findes, erindringen, erindringernes lys;
og efterlyset findes, egetræet og elmetræet
findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden
findes, og edderfuglen og edderkoppen findes,
og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden

[... ]

Inger Christensen ‘alfabet’, 1983



at arbejde med begrænsning
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byens natur-potentiale

den politiske agenda

at anskue og arbejde med biodiversitet

tommelfingerreglerne par excellence

arki-praksis og anden praksis

fif & kneb

udgangspunktet

biodiversitet

(dis-)organiserede problemer

landskabsøkologi

eksempler

konklusion

program



1965-66
forstadens fødsel



1974
boligblokkene og en begyndende fraktalisering



1979
infrastrukturprojekter og sprawl



1988
“løgringe”



1993  
enklave-byggeri



2008
huludfyldning og ‘løg-ringe’



Stautrup



“Biological diversity is the variety and variability among living 
organisms and the ecological complexes in which they occur.” 
U.S. Congress Office of Technology Assessment (1987)



Vi er midt i den sjette masseuddøen - grundet menneskets miljøpåvirkning
Rockström, Johan et al (2009), ‘A Safe Operating Space for Humanity’ i Nature 461

Hvorfor tage sig af det?

Nye traktater - stop tilbagegangen af arter inden 2020
EU’s -  2020 Biodiversity Strategy (2011)
FN’s - Nagoya protokollen (2010)

FN’s naturpanel under oprettelse
UN Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES

Varierede og oplevelsesrige landskaber



problems subjekt & representation operation diversitetspotentiale

...of simplicity lav

mellem

høj

grønne korridorer, zoner
(fx. kommuneplaner) demarkationen

test i simuleret miljø

vægte virkemidler
vælge strategier

konkrete planer
(fx. situations- og masterplan)

koncepter, strategier, iterationer
(fx. adaptive planer, skitser)

...of organized 
complexity

...of disorganized 
complexity

arbejde med forskellige problemkategorier
mere diversitet flere problemer



DK-naturplanlægning
type 1 arbejde - demo



simulering
type 2 arbejde - demo



strategier
type 3 arbejd



Landskabsøkologiske principper
biodiversitet & prioritering - Forman, R.T.T. (1995)

1) habitat diversitet 
2) (menneskelig) forstyrrelse
3) “landskabs-element” indre størrelse
4) alder
5) gradsforskelle på tværs
6) grad af isolation

NPK
♫♫!
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Landskabsøkologiske principper
overgange og størrelsesdiversitet



Landskabsøkologiske principper
Agger et. al, 1983



Landskabsøkologiske principper
størrelse ift. antal af arter - Elfstrom, B.A. (1974)



habitat komprimering

tiden og (bio-)diversiteten bliver værket

referenceprojektet - tid & biodiversitet

fra pragmatisme til ny natur

byen møder naturen

at arbejde i flere skalatrin

det robuste og mangfoldige landskab

efterladte sprækker

den sociale skov

ARC-Wildlife Crossing

New York Highline

NY Fresh Kills

Femern Bælt

Grøn Strukturplan Silkeborg

Ullerødbyen (Transform)

Assorterede Berlin-projekter

Århus Å

Sletten v. Holstebro

læsninger af biodiversitet



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



ARC Wildlife Crossing HMTB + MVVA (2011-)



NY High-Line Diller&Scofidio + James Corner (2009-)



High-Line Diller&Scofidio & James Corner (2009-)



High-Line Diller&Scofidio & James Corner (2009-)



High-Line Diller&Scofidio & James Corner (2009-)



Fresh Kills 
James Corner & Stan Allen (2006)



Fresh Kills 
James Corner & Stan Allen (2006)



Fresh Kills 
James Corner & Stan Allen (2006)



Femern Bælt - DK-anlæg
Schønherr+Rambøll,Arup&TEC (2010-)



Femern Bælt - DK-anlæg
Schønherr+Rambøll,Arup&TEC (2010-)



Femern Bælt - DK-anlæg
Schønherr+Rambøll,Arup&TEC (2010-)



Grøn Stukturplan - Silkeborg (2010-)
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Grøn Stukturplan - Silkeborg (2010-)



Ullerødbyen Transform (2003)
forskellige skalatrin som hovedkoncept



Ullerødbyen Transform (2003)
forskellige skalatrin som hovedkoncept



Kids’ Garden-Neukölln (2002)
børne-have mens vi venter på børnehave



Holderhof (1990-ish)
fra overskud til overdrev



Rollheimerdorf Oderstrasse (1995)
27 nye indbyggere til lokalområde



Unser Graceland (2002)
midlertidighed+kunsthave



Århus Å #2 (2010)
bredderne får lov til at stå



Århus Å #2 (2010)
bredderne får lov til at stå



Sletten (1997-)
skoven som socialt omdrejningspunkt



Sletten (1997-)
skoven som socialt omdrejningspunkt



Sletten (1997-)
skoven som socialt omdrejningspunkt



afsluttende fif & kneb
inddragelse af flere faggrupper - økologer/biologer i kommuneplanlægning og tegnestuer•	
når du arbejder som arkitekt - tænk gradienter & succession sammen med de rumlige intentioner•	
lokale indgreb kan have regionale og endda international indflydelse - og vice versa•	
ikke alle gode intentioner er nødvendigvis relevante - husk Formans hieraki•	
tænk i habitat-potentialer - arbejde proaktivt med de historiske landskabskort•	
lidt har altid ret - biodiversitet er en strategi og ikke et slutmål•	



from this...



to this!




