
Fingerplanens grønne kiler – nu og i fremtiden
Erhvervsministeriet er netop nu i gang med 2. spor af revisionen af Fingerplanen 
og der er kommet ikke mindre end 150 forslag fra de 34 kommuner i området. 
Mange af forslagene handler om de grønne kiler. Derfor må vi spørge os selv 
om kilerne er blevet forældede. De er i hvert fald under pres. Vi bliver flere og 
flere, vi bliver ældre og ældre og vi får mere og mere fritid. Hvad betyder det for 
de grønne kiler og hvilke kvaliteter skal vi prioritere i fremtiden? Det spørgsmål 
stillede Byplanlaboratoriet på en lille workshop med rådgivere, interesseorgani-
sationer og erhvervsministeriet. Dagen viste at der stadig er behov for de grønne 
kiler, men at der også er behov for langsigtede udviklingsplaner.

Sagt på dagen:

Vi bør se på den traditionelle jordbrugs-
udnyttelse. Jeg kalder det ikke det åbne 
land, men det lukkede land, for det bliver 
sværere og sværere at komme ud i.  Der 
er behov for et differentieret blik på det 
bynære landskab. 

– Dan Haslev.  
Haslev og Kjærsgaard

Man er nødt til at gå ned i detaljen og kommunerne 
skal med om bord. Hvis man kan få konkrete projekt-
samarbejder op at stå, ligger der et kæmpe potentiale. 

– Nina Saarnak. Dansk Naturfredningsforening

Styrk historiefortællingen. Der er behov for at 
skabe større ejerskab og folkelig bevidsthed. 

– Dorthe Brogård. Planværkstedet 

Kolonihaverne bliver mere og mere private. 
Der er behov for at se på dem som et særligt 
planlægningstema. 

– Marianne Bendixen. Dansk Byplanlaboratorium

Staten skal være meget påpasselig der hvor 
kommunernes ønsker til nye anvendelser i 
de grønne kiler er irreversible. 

– Anker Madsen, Friluftsrådet

Tekst af Ellen Højgaard Jensen, Direktør for Dansk Byplanlaboratorium.
Figurer af Planværkstedet.
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Der er behov for at etablere partnerskaber mel-
lem stat og kommuner om udvikling af kilerne. 
Det kan f.eks. ske gennem en genoplivning af 
kileplanerne fra HUR-tiden. 

– Jes Møller. Dansk Byplanlaboratorium

Gør dialogen om kilerne økonomisk 
afhængig og gør Fingerplanen til en 
fælles plan. Det er nødvendigt at bringe 
flere økonomier i spil. 

– Malene Krüger. 3. Natur

Ofte kan selv mindre ændringer i plejen skabe 
betydelig mere biodiversitet. Det gælder specielt 
i de mere parkagtige dele af kilerne. 

– Ole Hjort Caspersen, IGN
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