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Det er os en stor glæde at Regeringen har taget initiativ til at udarbejde en
ambitiøs Natur- og biodiversitetspakke for at fremme en rig og mangfoldig
natur i Danmark og tage ansvar for den globale biodveritetskrise. Måske står
vi i disse år overfor et paradigmeskift i udviklingen af vores samfund, hvor vi
er parate til at erkende konsekvenserne af vores måde at leve på for natur og
miljø og tage ansvar for at skifte kurs. Det håber vi.
I SLA tror vi på, at udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund må ske
med respekt for naturen, dens processer og liv. Derfor har vi i nu 25 år arbejdet
med, hvordan naturens processer gøres til designparameter for at øge vores
livskvalitet. Vi bidrager bl.a. til udvikling af byplaner og byrum samt strategier,
der kobler større landskabers naturkvalitet og sociale kvalitet. Vi bidrager
også til den offentlige debat med en stemme, der taler om livskvalitet for
både mennesker og naturens vilde arter.
Vores forslag til Natur- og biodiversitetspakken adresserer nogle af de
opstillede emner direkte, men samtidig dem alle sammen indirekte. Vi arbejder
gerne konkret og lokalt men med en bevidsthed om et bredere perspektiv
og samspil mellem vores aktiviteter på natur og biodiversitet. Forslaget som
beskrevet på de følgende sider er derfor rettet både mod arbejdet med såvel
som indholdet i den kommende Natur- og biodiversitetspakke.
Vi håber at vores forslag vil blive taget godt imod, og vi deltager gerne i
en videre dialog omkring Natur- og biodiversitetspakken og vores fælles
naturbaserede fremtid.
Med venlig hilsen
SLA

En naturbaseret tilgang
er bæredygtig fremtid

Der er i dag ikke tvivl om, at mennesket med vores levevis har ændret på alle
jordens systemer i så stort et omfang, at vi har destabiliseret både naturen
og klimaet. Det er ingen nyhed. Det nye er, at store dele af verdenssamfundet
nu er klar til handling. For SLA er det klart, at denne handling må basere sig
på en ny erkendelse eller tilgang til forholdet mellem natur og mennesker;
en tilgang der ser naturgrundlaget i vores samfund som fundament for
livskvalitet. Denne praksis kalder vi den naturbaserede tilgang.
En naturbaseret tilgang betyder, at afsættet for udvikling er viden om,
hvordan naturen med dens organismer og processer gøres til grundlag for
bæredygtige løsninger. Løsninger der øger vores livskvalitet - ikke kun sikrer
vores overlevelse. Biodiversitet og en mangfoldig natur er forudsætningen
for naturbaserede løsninger, da vi ved at gøre plads til vilde dyr og planter
samtidig skaber muligheden for, at de naturlige processer kan udfolde sig.
Regeringens Natur- og biodiversitetspakke er et vigtigt første skridt til at
styrke naturgrundlaget i vores samfund. I udviklingen af en succesfuld Naturog biodiversitetspakke mener vi, at er det er nødvendigt at gribe arbejdet an
ud fra en naturbaseret tilgang, der væver natur og samfund sammen i højere
grad end i dag, på en måde der både styrker biodiversitet samt samfundets
funktioner og æstetik.
Vi vil på den baggrund foreslå, at der i Natur- og biodiversitetspakken
fokuseres på samfundsmæssigt helhedsorientede indsatser, hvor pakken
implementerer hensyn til naturen i alle relevante dele af den offentlige
planlægning. Det er de inddirekte konsekvenser af samfundets aktiviteter
der medfører de største påvirkninger af vores natur, og kun ved at håndtere
sammenhængen kan vi få rette op på tabet af biodiversitet lokalt såvel som
globalt.
På modstående side har vi illusteret, hvordan oplæggets emner til naturog biodiversitetspakken er forbundet med hinanden, med samfundets
funktioner og med menneskers livskvalitet.

Biosfæren som fundament for et bæredygtigt samfund er beskrevet i flere internationale
modeller som for eksempel ‘Planetary Boundaries’ (Stockholm Resilience Centre) og ‘Doghnut economy’ (Kate Raworth). Med inspiration fra disse modeller illustrerer vi her sammenhængen mellem de emner for forslag, der er opstillet til Natur- og biodiversitetspakken. Figuren viser, hvordan biosfæren i den midterste ring er grundlaget for vores livskvalitet indadtil
og et velfungerende samfund i den yderste ring.

Naturbaseret
beslutningsgrundlag

En ambitiøs natur- og biodiversitetspolitik kræver, at hensyn til natur og
biodiversitet bliver en del af beslutningsgrundlaget på stort set alle områder
i samfundet. I arbejdet med en national natur- og biodiversitetspakke er det
derfor essentielt at have fokus på sammenhængen mellem de foreslåede
indsatser samt påvirkningen fra Natur- og biodiversitetspakken på øvrige
politikker og planlægningsområder. Denne omstilling af eksisterende
systemer til et naturbaseret samfund kræver prioritering og høj tværfaglig
forståelse og respekt.
Mange steder er der opbygget højt specialiseret viden i adskilte enheder,
og det giver udfordringer i forhold til at samarbejde og finde de fælles
bedste løsninger. At gennemføre indsatser under den nye natur- og
biodiversitetspakke kræver, at faglige barrierer brydes ned, så natur kan
blive en del af beslutningsgrundlaget, når det drejer sig om fx udvikling af
erhvervsområder og sundhed.
SLA er en tegnestue med en bred faglighed og en skabende praksis baseret
på en klar filosofi om naturbaseret design. Vi arbejder på et solidt fundament
af viden og historie inden for kultur, natur, arkitektur og filosofi. Vi bruger
en analyserende tilgang for at forstå vores opgaver og i samarbejde komme
frem til løsninger, der har som fælles ambition at fremme naturens værdier
for mennesker og samtidig give mere plads til biodiversitet.
Vi foreslår, at den kommende Natur- og biodiversitetspakke lægger op til
ændringer i organisation af beslutningsorganer og beslutningsprocesser,
således at naturværdier og afledte sociale værdier kobles med det traditionelle
økonomiske værdigrundlag.

Naturgrundlag i Ukvshale skov.

Plads til natur i samfundet

I oplægget til Natur og biodiversitetspakken listes en række emner for
indsatser. Det er klart, at der fortsat er brug for naurbeskyttelse og en
regulering af landbrug og erhvervs direkte forurening af natur. Som noget
nyt mener vi i SLA, at der er brug for en fokuseret og konkret indsats, der
fremmer plads til natur centralt i samfundet, der hvor mennesker bor.
Størstedelen af Danmarks befolkning bor i byer. Mennesker og byer har en
global påvirkning af biodiversiteten, og biodiversitetskrisen kan ikke løses
uden en indsats overfor mennesker og byer.
Byer er ikke blot asfalt og huse, de består af helt op til 40 % grønt areal.
Byen udgør et særligt økosystem, hvor der potentielt er plads til noget af
den biodiversitet, der er trængt i resten af landet. Ved at give mere plads
til natur i byen og værne om den der allerede er, skabes der ikke kun fysiske
levesteder og forbindelse mellem habitater, men også forbindelse mellem
mennesker og natur. En forbindelse som i dag for mange mennesker er gået
næsten tabt. Forbindelse mellem mennesker og natur er nødvendig for et
godt og sundt liv, og for en erkendelse af det naturgrundlag vores samfund
bygger på, og som vi må tage ansvar for.
I vores arbejde hos SLA ser for tiden en markant holdningsændring
omkring naturværdier og naturbaserede løsninger, ikke mindst fra byerne.
Vi mener derfor, at tiden er inde til at foretage lovgivningsmæssige og
organisatoriske tilpasninger, der kan imødegå dette behov og ønske om
naturbaserede løsninger inden for bl.a. byudvikling. Vi foreslår, at der i naturog biodiversitetspakken ses på bl.a. ændringer af lovgivning og opbygning af
vidensgrundlag for bynatur nationalt.

Skt Kjelds Plads før etablering af klimatilpasning og grøn infrastruktur

På Skt Kjelds Plads på Østerbro i København er 9.000 m2 asfalt blevet omdannet
til frodig bynatur med en indbygget klimatilpasningsfunktion

Opsamling
Vores forslag til den kommende natur- og biodiversitetspakke kan
sammenfattes således:
I oplægget til Natur- og biodiversitetspakken er der er brug for en tilgang, der
sammenkobler de foreslåede emner i en naturbaseret og helhedsorienteret
samfundsmodel og belyser synergier og trade-offs.
For at vende biodiversitetskrisen og den faldende naturkvalitet i Danmark
må vi anvende et mere naturbaseret beslutningsgrundlag og have fokus
på sammenhængen mellem de biologiske, rationelle og æstetiske kvaliteter
i lovgivning og planlægning. Dette giver i sidste ende synergier til fordel for
natur såvel som menneskers livskvalitet.
Der er brug for en fokuseret indsats for at fremme plads til natur og
biodiversitet i byer og hvor mennesker lever og bor. Det vil øge byernes
kvalitet og genskabe forbindelsen mellem mennesker og natur og derigennem
lede til større forståelse for vores fælles natrgrundlag samt ansvarsfølelse
herfor.
For at omsætte disse visioner og idéer til den kommende Natur- og
biodiversitetspakke til handling, vil vi fra SLA stille vores viden og
kompetencer til rådighed i den videre proces. Sammen med andre eksperter
og interessenter kan vi med en praksisnær erfaring stor viden på vores
felt tilbyde at facilitere en naturbaseret helhedsorinteret tilgang samt at
supplere arbjedet med reelle løsninger til integrering af natur og biodiversitet
i samfundet.
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Bryggervangen før
mere tekst om projektet

Bryggervangen efter
Forklaring om fx biodiversitetsrapporten og skovbiotoper, der giver en varieret natur, der fører til mange
naturoplevelser.
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