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Vi skal stå vagt om Fingerplanen og lade os inspirere af  
den form for helhedsorienterede planlægning, som ikke  
bare tager højde for udviklingen i den aktuelle valgperiode, 
men også vores børn og børnebørns fremtid.

Der er rift om pladsen i Danmark, og 
det er en konkurrence, som kun vil 
blive mere intensiv de kommende 
år. Der er mange hensyn at tage 
og mange forskellige interesser på 
spil. Så hvis vi skal kunne håndtere 
biodiversitetskrise, klimaforandringer 
og energikrisen – og i det hele 
taget komme i mål med den grønne 
omstilling – er vi nødt til at planlægge 
effektivt og helhedsorienteret. 
 Staten er nødt til at tage ansvar for 
den overordnede udfordring. Hvis vi 
alene overlader det til kommunerne at 
finde plads til vindmøller, solcellean-
læg, kystsikringsanlæg og naturom-
råder, så kommer vi ingen vegne. Der 
er behov for skarp politisk prioritering 
og bedre planlægning af vores arealer, 
hvis vi skal sikre, at det ikke bliver 
naturen og befolkningens muligheder 
for friluftsliv, der taber kampen.

Fingerplanen som inspiration

Fingerplanen er et af de bedste 
eksempler, vi har, på, hvor vigtigt det 
er, at staten indtager den overordnede 
koordinerende rolle i planlægningen. 
Uden Fingerplanen havde Hoved-
stadsområdet set markant anderledes 
ud i dag. 
 Beboerne ville højest sandsyn-
lig skulle kigge langt efter natur og 
grønne områder, og mulighederne for 
at komme ud i naturen i hverdagen 
og dyrke friluftsliv ville have været 
stærkt begrænsede. Byens børn ville 
vokse op med allerhøjest et teoretisk 
forhold til naturen, og borgerne ville 
være gået glip af de gode effekter som 
friluftsliv har i forhold til livskvalitet og 
sundhed. Der er ingen tvivl om, at Fin-
gerplanen har haft kæmpe betydning, 
ikke mindst har den sikret grønne 
områder til beboerne. 

 

Men den er også under pres! Flere 
kommuner ønsker bedre muligheder 
for dispensationer og byudvikling i 
de grønne kiler, og selvom en enkelt 
lille dispensation eller to kan virke 
harmløse, så er der risiko for, at det 
stille og roligt vil udvande betydnin-
gen af Fingerplanen og dermed også 
eksistensen af de grønne kiler. For når 
arealerne først bliver brugt til andre 
formål, bliver de sjældent tilbageført 
til natur igen. 
 Vi skal derfor stå vagt om Fin-
gerplanen og lade os inspirere af 
den form for helhedsorienterede 
planlægning, som ikke bare tager 
højde for udviklingen i den aktuelle 
valgperiode, men også vores børn og 
børnebørns fremtid.

Indtænk flere formål

Vi skal også være bedre til at bruge 
vores arealer til flere formål samtidig 
og indtænke nye muligheder, når vi 
planlægger. Ved at tænke friluftsliv 
ind, når der laves kystsikring, opstilles 
vindmøller, udtages lavbundsjorde 
og etableres nye naturområder, så får 
arealerne samtidig en rekreativ værdi, 
der gør, at de bliver et større aktiv for 
borgerne i området. Og vi opfylder 
flere samfundsønsker på samme areal.
 Desværre er friluftsliv sjældent 
noget, som tænkes med per automa-
tik. Det betegnes af mange som noget 
“add-on”, der kan tilføres i fald der er 
en lille sjat penge til overs. Men man 
burde se de rekreative muligheder 
som forudsætningen for, at vi kom-
mer i mål med mange af de mange 
samfundsgoder, som vi efterspørger. 
Nye rekreative muligheder vil kunne 
skabe øget opbakning til de nødven-
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dige arealforandringer. Forhåbentlig 
også når det foregår i borgernes 
egen baghave.  
 De kommende årtiers foran-
dringer af landskabet kommer til at 
kræve noget af os alle sammen. Men 
hvis vi planlægger smart og multi-
funktionelt, kan vi få regnestykket til 
at give meget mere end ét facit.
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