
Leder

Bynatur er første skridt 

Vi kommer ikke udenom at tage den svære samtale  
om landbrugets fremtid. Bynatur og biodiversitet  

i byerne er et vigtigt skridt på vejen. 

Byplan Nyt 1/2022 (20. årgang)

Redaktion

Ellen Højgaard Jensen (ansv.)
Michael Nørgaard
Nyt fra Netværket og 
korrektur: Charlotte 
Odgaard Sjælland

Redaktionsadresse
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6. 1. sal, 
1466 København K

Tlf.: 33 13 72 81
Mail: mn@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Annoncer

mn@byplanlab.dk
bestilles senest 5. maj

Layout

Anders Cold

Forside

Københavns Kommune

Oplag

3.500

Tryk

KLS PurePrint

ISSN  

1602-9038 

Signerede artikler står for 
forfatterens regning, 
usignerede for den 
ansvarshavende  
redaktørs regning. 

Byplan Nyt 2/2022
udkommer juni 2022

BYPLAN NYT

Politikere og borgere har for alvor 
fået øjnene op for de grønne ele-
menter i byplanlægningen. Når 
miljøministeren skyder en konkur-
rence i gang om at være den vildeste 
kommune i Danmark, så vil alle være 
med. Selv kommuner, hvor politiker-
ne først var tøvende, har nu meldt 
sig under fanerne, fordi borgerne i 
den grad presser på. Der satses på 
vilde blomster og bynatur i de danske 
kommuner – og det er rigtig godt, 
fordi det er sundt for os mennesker at 
se på noget grønt. F.eks. har det vist 
sig, at hospitalsindlagte, der ser ud på 
et træ eller grønne områder, kommer 
sig hurtigere end dem, der ser ind i 
en mur eller ud over en vej. Så der 
er al mulig grund til at satse på det 
grønne – set fra en ren menneskelig 
antropocentrisk synsvinkel. Et af de 
redskaber vi har til at sikre bynatur 
er kommune- og lokalplaner. På 
Frederiksberg har de f.eks. indskrevet, 
at alle skal kunne se et træ fra deres 
vindue. Det er da let at forstå for alle.  
 
I Byplanlaboratoriet undersøgte vi 
sidste år planlæggernes ønsker til 
fremtidens lokalplaner. Et helt klart 
resultat er, at planlæggerne ønsker 
flere planredskaber til at udvikle 
grønne byer med voksende biodiver-
sitet – og det ser ud til, at regeringen 
er på sporet.  I udspillet Grønne byer 
og en hovedstad i udvikling fra maj 
sidste år blev følgende emner nævnt:  

 Mulighed for planlægning af mere 
bynatur og krav til kvalitet af by- 
natur og biofaktor i lokalplaner. 

 Mulighed for i lokalplaner at  
planlægge for midlertidig anven-
delse af ubenyttede arealer til 
byhaver i op til 10 år med mulighed 
for forlængelse.  

 Mulighed for at fastsætte en  
minimumsprocent for begrønning  
i kommuneplaner og lokalplaner.  

I skrivende stund forhandles der 
stadig om planloven, så vi ved ikke, 
om disse ønsker fra regeringens 
side slår igennem i en kommende 
planlov. Men det håber jeg. Så må vi 
finde ud af, hvordan vi kan håndhæve 
planerne og drifte områderne efter 
ibrugtagning. For det er ofte der, at 
det går galt. Det kan du læse meget 
mere om i dette blad. 

Lokalplaner og bynatur kan ikke løse 
den biodiversitetskrise, som Danmark 
står i, men den nære natur kan  
skabe en øget bevidsthed blandt 
byboerne og korridorer ud i landska-

bet, hvor der for alvor skal gøres plads 
til dyre- og plantelivet. Som bybonde 
og arkitekt Mads Boserup Lauritsen 
skriver i dette nummer af Byplan Nyt, 
så har vi brug for sammenhængende 
store grønne vidder helt ind i vores 
bykerner, byområder og landsbyer. 
I den forbindelse bliver vi nødt til at 
udfordre landbrugspligten. Jeg har 
set eksempler på, at landmænd gerne 
ville lægge deres jord om til bynær 
natur i et samspil med lokale for-
eninger. Men det er blevet bremset af 
landbrugspligten. Det er altså alt for 
firkantet.  
 
I fremtiden skal landbruget optage 
mindre areal, og der skal gøres plads 
til korridorer. Vi kommer ikke udenom 
at tage den svære samtale om land-
brugets fremtid. Bynatur og biodi-
versitet i byerne er et vigtigt skridt på 
vejen. 

Ellen Højgaard Jensen, direktør
 for Dansk Byplanlaboratorium
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