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acknowledge the support received under EU  programmes. 

Rules for the reproduction of the European emblem are found in the Interinstitutional Style Guide: 
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The preferred option to communicate about EU funding is to write “Campaign funded by the 
European Union” or “Campaign co-funded by the European Union”, or "Campaign financed with 
aid from the European Union"  as appropriate and next to the EU emblem on the communication 
material where the EU emblem is used. 

B A S I C  R U L E S 

The minimum height of the EU emblem shall be 1cm. 

The name of the European Union shall always be written in full. 

The typeface to be used in conjunction with the EU emblem can be any of the following: Arial, 
Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. 

Italic and underlined variations and the use of font effects are not allowed. 

The positioning of the text in relation to the EU em blem is not prescibed in any particular way but 
the text should not interfere with the emblem in any way. 

The font size used should be proportionate to the size of the emblem. 

The colour of the font should be reflex blue (same blue colour as the EU flag), black or white 
depending on the background. 
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These guidelines present the new signature  

"ENJOY IT'S FROM EUROPE" (composed of a graphic 

stamp and a thematic guideline) to be used on all 

promotional campaigns that have been  

co-financed by the EU.

The guidelines explain to beneficiaries how to use the 

signature (graphic stamp and thematic baseline) as well 

as the mandatory EU emblem and accompanying text.

The new signature "ENJOY IT'S FROM EUROPE" is 

not intended to replace the EU emblem and the 

accompanying line. Both elements (signature and 

separate EU emblem with accompanying text) must be 

visible on all communication material produced as part 

of a co-financed promotional programme.

The new logo "ENJOY IT'S FROM EUROPE" can be used 

either in the form of a signature, accompanied by the 

thematic baseline, or in the form of the stamp, without 

thematic  baseline.

Metoder og værktøjer til 
mere og bedre bynatur

OPLÆG 
TIL GRØN 

NORM
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INDHOLDSFORTEGNELSE

HVORFOR SKAL VI HAVE MERE OG BEDRE BYNATUR?

KOMMUNERNE OG BYNATUR
Politik, strategier og målsætninger
Grønne kvadratmeter

Kommunernes opgørelser

TRE GODE EKSEMPLER
Odense – ”Handleplan for Danmarks Grønneste Storby”
Malmö – Biofaktor/Grönytefaktor
Hjørring – ”Naturkommunen blomstrer vildt”

ELEMENTER I EN GRØN NORM
Biofaktor
Erstatningsnatur
Værdisætning af natur
Grønne kvadratmeter
Afstand til grønne områder
Plads til vild natur
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OM GREEN CITIES
Green Cities for a Sustainable Europe arbejder for flere grønne 
områder og mere natur i byerne. 
Vi finder casestudier om innovative og inspirerende projek-
ter, der viser hvordan grønnere bymiljøer har positiv effekt på 
borgernes trivsel, klima, biodiversitet, social sammenhængskraft 
og økonomi. 

Målet er, at der kommer mere opmærksomhed på betydningen 
af det grønne og at regulere lovgivningen, så der bliver faste 
rammer for hvor stor en del af eksisterende byggeri, nybyggeri 
og større renoveringer, der skal øremærkes til bynatur. 

Green Cities er et samarbejde mellem brancheorganisationerne 
Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske 
Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.
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HVORFOR SKAL VI HAVE 
MERE OG BEDRE BYNATUR?
STADIG FLERE FLYTTER TIL DE STORE BYER, hvilket giver et kolossalt pres 
på de arealer, der kan udvikles til bynatur og på eksisterende grønne arealer, der ofte 
søges inddraget til boligbyggeri. 
Derudover står vores samfund overfor kritiske udfordringer med klimaforandringer, 
stress og tab af biodiversitet. Mange af disse udfordringer kan løses ved at indtænke 
mere og bedre bynatur i byggeriet og i byplanlægningen.

MERE OG BEDRE BYNATUR er lig med mere grønt – ikke mindst flere træer, 
som suger CO2, ligesom blade på træer og buske renser luften for en række skadeli-
ge, luftbårne partikler 
Flere grønne kvadratmeter vil også give plads til, at regnen kan sive ned, hvor den 
lander. Derved kan vi afhjælpe oversvømmelser i byerne og undgå dyre kloakløsnin-
ger.  
Og ved at indtænke mange forskellige arter i bynaturen – kan vi afhjælpe biodiversi-
tetskrisen. 

DERUDOVER VED VI, at ophold i naturen nedsætter stressniveauet og giver ro i 
sjælen. Bynatur skaber også  naturlige mødesteder for både unge og ældre - og giver 
levesteder til dyr og insekter.

Listen over de positive effekter af natur 
og grønne områder er lang! 

GREEN CITIES lægger op til, at der formuleres en grøn norm med standarder og 
retningslinjer til at udvikle og anlægge mere og bedre bynatur. 

DETTE ER ET OPLÆG TIL DIALOG om bynatur og til at arbejde videre mod en 
grøn norm herfor. Målet er, at vi i fremtiden får en bæredygtig bynatur, der kan løse 
nogle af de udfordringer, vi står overfor i byerne. 

EN GRØN NORM VIL GIVE KOMMUNERNE redskaber til at kunne prioritere 
arbejdet med grønne områder og til at sikre den fornødne kontinuitet og kvalitet, når 
de indarbejder bynatur i byplanlægningen. 

METODE
Oplægget er baseret på viden indsamlet fra 29 danske kommuner med byer over 20.000 ind-
byggere, statistik, faglige og videnskabelige rapporter samt viden fra organisationer, fagfolk og 
virksomheder.
Kommunerne er blevet kontaktet via telefon og/eller mail, og der er fundet tilgængelige politik-
ker, strategier og lignende på kommunernes hjemmesider og online portaler.
På baggrund af det indsamlede, er der dannet et overblik over, hvordan og hvor meget bynatur 
fylder hos kommunerne. Der præsenteres også en række forskelligartede eksempler på, hvordan 
der i dag arbejdes med bynatur herhjemme og i andre lande.
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KOMMUNERNE 
OG BYNATUR
POLITIK, STRATEGIER OG MÅLSÆTNINGER
Det har været muligt at finde en politik, strategi eller plan, der har et selv-
stændigt fokus på bynatur, hos tre af de 29 undersøgte kommuner.
Hos de resterende, indgår bynatur derimod oftest på tværs af andre politikker 
og strategier – eksempelvis kommuneplan, naturpolitik, strategi for klimasik-
ring eller langsigtede visioner for byens udvikling.

De fleste kommuner, men ikke alle, har målsætninger om:
 z Mere grønt i byen – eksempelvis grønne tage, flere træer eller nye  

grønne områder
 z At øge biodiversiteten eller forhindre et tab
 z At grønne områder og natur kan indgå i klimasikring – oftest til at  

håndtere regnvand

Det er dog under halvdelen af 
kommunernes målsætninger, der har 

konkrete tiltag eller projekter tilknyttet. 

Tæt på halvdelen har en målsætning om at give plads til vild bynatur, og de 
fleste af disse har konkretiseret målsætningerne til egentlige tiltag. Det sker 
primært ved at skabe blomsterenge og ved at igangsætte en mere naturnær 
pleje af kommunens grønne arealer1.

Der var muligt at finde en konkret målsætning om maksimal afstand til et 
grønt eller rekreativt område for borgere hos godt en fjerdedel af de ad-
spurgte kommuner. Målsætningen er, hos de fleste, 300 meter som maksi-
mal afstand. Det er dog ikke klarg jort, hvad der medregnes som grønt eller 
rekreativt område. 

GRØNNE KVADRATMETER
Vi har undersøgt hvor mange grønne kvadratmeter, der er per indbygger i de 
29 kommuner. Det har været muligt at få opgørelser fra 14 kommuner. 
Flere af disse har spurgt til hvilke typer arealer, der skulle medregnes som 
grønne kvadratmeter, da det ikke er en opgørelse, de er vant til at lave.

Der er da heller ikke én fælles definition af grønne kvadratmeter, grønne are-
aler eller grønne områder, og derfor er kommunernes opgørelser også meget 
forskellige (se oversigten side 6).

Tallene bør derfor heller ikke sammenlignes mellem kommuner, medmindre 
de samme typer arealer er medregnede. Tallene kan dog godt, ligesom Oden-
ses målsætning (se boks th.), sammenlignes over tid i den enkelte kommune, 
og dermed også bruges som baseline- og målsætningstal.

Københavns Kommune har tidligere haft en målsætning om, at der aldrig 
måtte være færre grønne kvadratmeter end i 2008. Målsætningen blev dog 
annulleret i 2015, da København udviklede en selvstændig strategi for byna-
tur. Målsætningen var for svær at administrere, og der var stor intern uenig-
hed om, hvad der skulle medregnes som grønt areal2.

NATURPOLITIK
33 af alle 98 kommuner 
har en naturpolitik. 

En naturpolitik forudsætter 
dog ikke at bynatur får fokus.
Kilde: DN

KONKRET MÅLSÆTNING
Odense vil øge antallet af 
grønne arealer i den udvidede 
bymidte fra 264.911 kva-
dratmeter i 2018 til 266.911 
kvadratmeter i 2021
Kilde: Park- og Vejdrift, Odense
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KOMMUNERNES OPGØRELSER
Kommunerne har forskellige måder at opgøre deres grønne områder på. Som det 
fremgår af oversigten, varierer det meget, hvad der medregnes som grønne kvadrat-
meter. 
Nogle kommuner har lavet en opgørelse for hele kommunen, nogle for en enkelt by 
og andre for en bydel. 

Opgørelserne er derfor delt i tre kategorier alt efter hvilket areal, de er opg jort for.
Bykommuner, hvor hele kommunen er by, er medregnet i kategorien ’by’.

Kommune
Lynbgy-Taarbæk Kommune:  parker og grønne anlæg, naturområder, 
legeplads (minus vejarealer og arealer ved institutioner) + ikke-
kommunale arealer: grønne områder, naturområder, slotspark 15.032.000 kvm 276 pr indbygger
Aalborg Kommune: institutioner og kommunale bygninger, 
fritidsfaciliteter og -havne, grønt areal, idrætsanlæg, kirkegårde, 
kolonihaver, naturomårder, parker, skoler, skove, strande, ubebyggede 
grunde, stier, ældreboliger

41.191.003 kvm 193 pr indbygger
Rudersdal Kommune: offentligt tilgængeligt grønt areal 7.500.000 kvm 135 pr indbygger
Høje-Taastrup Kommune: offentlige grønne områder. Inkl. bygninger. 
Bygninger er skoler, institutioner, rådhus og lignende 6.700.000 kvm 132 pr indbygger
Randers Kommune: parker, småanlæg, naturområder, 
beplantningsbælter, gadekær, idrætsanlæg 9.307.000 kvm 95 pr indbygger
Esbjerg Kommune: parker og grønne områder 10.480.000 kvm 90 pr indbygger
Odense Kommune:  parker og grønne områder 17.500.000 kvm 86 pr indbygger

By
Holbæk by: Rekreative rammeområder med grøn natur, parker og 
rekreativ anvendelse

4.291.600 kvm 152 pr indbygger
Gladsaxe Kommune/by: Rekreativ generel anvendelse, haveforening, 
generelt grønt og idrætsarealer 10.021.816 kvm 144 pr indbygger
Roskilde by: kommunalt og statsligt drevne arealer. Opgørelsen omfatter 
offentlige ejet og driftet grønne arealer. Der er er ikke medtaget 
boligselskabernes arealer, eller vejarealer. 2.196.363 kvm 42 pr indbygger
Kolding by: grønne arealer. Dog ikke skove, fodboldbaner, skolers grønne 
områder mv. 2.384.195 kvm 39 pr indbygger
København kommune/by: offentlige, private og statslige grønne områder. 
Omfatter naturområder, parker, kirkegårde, haveanlæg, idrætsanlæg og 
mindre grønne byrum. (2013) 20.024.426 kvm 36 pr indbygger
Gentofte Kommune/by: haveanlæg, parker, naturområder, kirkegårde og 
strandparker 1.686.000 kvm 22 pr indbygger

Bymidte
Odense bymidte: grønne arealer 264.911 kvm n/a
Aarhus midtby: græsflader, staudebede, blomsterenge, buske, krat, hegn 
og hække. Ikke træer, skov, fodboldbaner, ældreboliger etc 897.000 kvm n/a

Kilde: Grønt Indeks. Green Cities for a Sustainable Europe
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TRE GODE EKSEMPLER
DER FINDES GODE EKSEMPLER, eller best practices, 
fra vores og vores nabolandes byer, der kan inspirere og vise 
vejen frem mod grønnere byer. 
Eksempelvis vil København plante 100.000 træer3, borgere 
i Næstved deltager i at kortlægge og udvikle  grønne områ-
der4, og i Aarhus bruges naturen som aktivt element til at 
klimatilpasse og håndtere regnvand5.

I dette oplæg har vi valgt at fremhæve tre eksempler, der afspejler forskellig-
artede tilgange til at skabe mere og bedre bynatur.

Derudover knyttes en række eksempler til den efterfølgende præsentation af 
elementer til en grøn norm.

Odense Kommune har etableret en række plankebroer langs Odense Å, der 
giver adgang til naturoplevelser i midten af Odense og tæt på, hvor folk bor. 
Projektet ”Ud i de blå – Odense Å” er etableret i et samarbejde mellem Nordea Fonden, 
Friluftsrådet og Odense Kommune
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HANDLEPLAN FOR ’DANMARKS GRØNNESTE STORBY’
Odense Kommune har besluttet sig for at blive ”Danmarks Grønneste Storby”. 
Kommunen har derfor i 2018 udarbejdet en handleplan med et stort fokus på bynatur.

Der er opsat flere strategiske mål for ambitionen, blandt andre følgende:
 z Hver odenseaner skal have maksimalt 300 meter til et grønt område
 z Ved projekter med ny infrastruktur ydes bedre erstatningsnatur end minimumskravet
 z Hver gang ét vejtræ fældes, plantes to nye
 z Skov- og naturområder fordobles inden 2030

PLANEN INDEHOLDER FORSLAG TIL 33 PROJEKTER
Der er blandt andet projekter om:

 z Nye grønne byrum, tage og facader
 z Naturnær pleje af vejrabatter
 z Flere træer og blomsterbede i byen
 z Midlertidigt grønt på byggegrunde
 z Inddragelse af bynatur i klimasikringsprojekter
 z Grønt diplom til virksomheder der bidrager til at gøre byen grønnere
 z Borgerskabte grønne gader – borgere planter og plejer bynatur foran egne boliger

Projekterne skal finansieres løbende gennem budgetforhandlinger, puljer og samarbejder. 

Indtil videre er ni projekter finansieret frem til 20236.

Handleplanen samler viden om bynaturens positive værdier og bynaturens tilstand i 
Odense samt realisérbare projekter, der styrker bynatur.
Det fremgår tydeligt i planen, hvordan bynatur tænkes ind i mange forskellige sammen-
hænge og de mange positive egenskaber, for klima, biodiversitet, social sammenhængs-
kraft, økonomi og trivsel, anerkendes.

Det vil gavne naturen, 
hvis hver eneste større danske 

by skaber sin egen grønne handleplan.”
”
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HJØRRING – NATURKOMMUNEN BLOMSTRER VILDT
Hjørring Kommune har søsat et projekt, der skal få kommune, borgere og 
virksomheder til at gå sammen og hjælpe hinanden med at give mere plads til 
naturen. Projektet skal skabe mere mangfoldig og vild natur, der kan fungere 
som levesteder for truede arter, eksempelvis sommerfuglen sortbrun blåfugl 
og urten Vendsyssel gøgeurt7.

Projektet indeholder forskellige tiltag, der skal inspirere, vejlede og forbin-
de folk. Man kan eksempelvis hente en manual til at skabe mere vild natur i 
haven og tilmelde sig et sparringsnetværk.

Projektet lægger op til at begynde med de mange veltrimmede græsplæner. 
Biologisk mangfoldighed er der nemlig ikke meget af i plænerne, men lader 
man græsset gro og nøjes med at slå det 1-2 gange om året, giver det plads til 
flere planter og dyr.

Foruden private haver, skal kommunens parker, rundkørsler, grøftekanter og 
arealer omkring institutioner også i spil. Her skal græsset vokse vildt, der skal 
sås mangfoldige blandinger af blomster og nogle steder gives plads til græs-
sende dyr, såsom får.

Kommunen lægger vægt på, at der skal anvendes planter, der understøtter 
biodiversitet og hjælper de truede dyre- og plantearter, der findes i Hjørring 
Kommune8.

Det vil gavne både bynatur og den 
biologiske mangfoldighed, hvis flere 

danske kommuner igangsætter 
naturprojekter i byerne, der involverer 

og forbinder kommune, borgere og
 virksomheder.”

”
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MALMÖ – BIOFAKTOR / GRÖNYTEFAKTOR
Malmö Kommune anvender værktøjet biofaktor i en svensk udgave, nemlig 
’grönytefaktor’. 
En forklaring af biofaktor, den danske version og andre eksempler på brug heraf, 
findes i afsnittet ”Bio-faktor” (se side 13).

Grönytefaktor udregner, hvor grønt et område er, baseret på de forskellige typer 
arealer i området - eksempelvis plantebede, grønne tage, træer og buske.
Området tildeles en score mellem 0,0 - 1,0. Jo grønnere et område er desto 
højere score.

Er hele området eksempelvis asfalteret gives 
scoren 0,0, da der jo intet grønt er

Værktøjet bruges primært ved nye byggerier i Malmös udviklingsområder. Her 
anvendes en miljøcertificering, der stiller krav til brug af biofaktor og til brug af en 
landskabsarkitekt i planlægningen.
Værktøjet er fleksibelt, og det er op til bygherren at planlægge, hvordan området 
skal opnå den ønskede score.

Det planlagte byggeri skal dog have en biofaktor på minimum 0,5 ved boliger, insti-
tutioner og blandet bebyggelse og minimum 0,4 ved handelsområder og kontorer. 
Kommunen anbefaler henholdsvis 0,6 og 0,5 for ovennævnte områder for at kunne 
opnå den højest mulige miljøcertificering9.

Grönytefaktor anvendes i mere eller mindre grad hos flere end 15 kommuner i 
Sverige – og flere er på vej10.

Det vil gavne bynaturen, hvis danske 
kommuner satte et krav om en

ambitiøs grøn faktor ved byggeri 
og byomdannelse.”

”
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ELEMENTER 
I EN GRØN NORM
I DET FØLGENDE PRÆSENTERES SEKS  METODER til at forbedre 
kvaliteten og mængden af bynatur.
Metoderne kan ses som elementer, der potentielt kan integreres i en grøn 
norm. 

Samtidigt kan de forhåbentligt inspirere til dialog om bynatur og til at  
udarbejde konkrete målsætninger, værktøjer og standarder for bynatur  
i Danmark. 
Indsatsen for mere og bedre bynatur i kommunerne skal naturligvis tænkes 
sammen med - og koordineres med  - lokale forhold i de enkelte byer.

Til hvert element knyttes et eller flere konkrete eksempler på, hvordan det 
er anvendt eller kan anvendes.

1. BIOFAKTOR - kan udregne hvor grønt et område er. Det anvendes i 
Gladsaxe, København, Berlin samt flere steder i Sverige.

2. ERSTATNINGSNATUR, som allerede bruges til at beskytte naturen i 
§3 naturområder, men som har potentiale for at rykke ind i byerne.

3. VÆRDISÆTNING AF NATUR  og økonomiske fordele herved.  
Forskellige studier viser, at værdien af bynatur er stor – også målt  
i kroner og øre. 

4. ANTAL GRØNNE KVADRATMETER  og muligheden for at stille  
et minimumskrav i byerne – hvilket få kommuner har erfaring med.

5. BORGERNES AFSTAND TIL GRØNNE OMRÅDER og  
muligheden for at stille krav til en maksimal afstand til et grønt  
område – hvilket nogle kommuner allerede gør.

6. PLADS TIL VILD BYNATUR for at styrke biodiversiteten og 
bynaturen – en indsats flere kommuner allerede er godt i gang med. 
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BIOFAKTOR
Biofaktor er et udtryk for den biologiske aktivitet, som et område levner 
plads til - med andre ord: hvor grønt det er. Biofaktoren findes ved en relativt 
enkelt udregning og selvom metoden findes i forskellige udgaver, og derfor 
kan have forskellige udregningsmodeller og skalaer, er grundprincippet det 
samme. Biofaktor anvendes blandt andet i Gladsaxe, København, Berlin og 
flere steder i Sverige. 

I sin basale form udregnes biofaktoren ved hjælp af et regneark. Et område 
gives en samlet biofaktor-score baseret på de forskellige typer af arealer i 
området – eksempelvis asfalt, græs, krat, grønne tage eller træer. 
Til hver arealtype er knyttet en mængde biofaktor-point, alt efter mængden 
af biologisk aktivitet. 
Eksempelvis vil skovbevoksning have mange point, græsplæne vil have få og 
asfalt slet ingen.

Den samlede score for hele området udregnes ved, at størrelsen på de 
forskellige arealer ganges med deres respektive biofaktor-point, og derefter 
divideres med det samlede areal.
Derfor kan man sige, at jo grønnere et areal er, desto højere score vil det få.

Se eksempel på udregningsmodel side 14.
 
Kan bruges som et værktøj
Biofaktor kan bruges i planlægningsfasen af nye områder, og det er fleksibelt 
at opnå en given faktor. Derudover er der mulighed for at stille krav til en 
minimumsfaktor ved byggerier, og man kan nemt sammenligne områder.

Metoden er bedst egnet til mindre arealer, da store arealer vil være for kræ-
vende at udregne. Biofaktor bør heller ikke stå alene, da det ikke siger noget 
om eksempelvis biodiversitet eller oplevelsen af et område11.

I 2010 stillede SF forslag til folketinget om et krav til en minimums-biofaktor 
ved byggeri, og at kommunerne skulle anvende værktøjet i planlægningen. 
Forslaget blev bakket op af særligt Socialdemokratiet, men mødte modstand 
fra særligt DF og Venstre. Forslaget endte i et udvalg, der udarbejdede et 
notat om mulighederne for brug af biofaktor. Forslaget bortfaldt dog inden 2. 
behandling12.

Det kan med fordel gøres til et lovkrav 
at anvende biofaktor og/eller anden 

minimumsfaktor ved byggeri, 
renovering og byomdannelse 

i Danmark.”

1 

”
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EKSEMPEL 1 – GLADSAXE KOMMUNE
Et område på 720 m2 med forskellige typer arealer. Der gives en score på mellem 0,0 og 
2,0. Fliser har eksempelvis faktor 0,0 mens græsplæne har 0,5 og højt krat 1,5.

Områdets biofaktor = 
(125 m2 bygning x 0,0 + 80 m2 fliser x 0,0 + 350 m2 græsplæne x 0,5 + 85 m2 staude-
bed x 1,0 + 80 m2 højt krat x 1,5) / 720 m2 = 0,53. 
Planche: Gladsaxe Kommune

EKSEMPEL 2 - GÅRDANLÆG, 
HEDEBEYGADEKARRÉEN, KØBENHAVN
Kilde: Notat vedr. biofaktorberegning. 2012. Naturstyrelsen og Frliuftsrådet. 

Noter:
Enkeltstående nye træers kronareal ”år 0” er sat til 3 m2

Enkeltstående nye træers kronareal ”år 10” er sat til 30 m2

Facadebeplantning er ansat til 0% ” i år 0” og 100% i ”år 10”

Gårdanlæg - Hedebygadekarréen, København

Før: Efter:

8

Se signaturforklaring på side 21

Noter:    
Enkeltstående nye træers kroneareal “år 0” er sat til 3 m²    
Enkeltstående nye træers kroneareal “år 10” er sat til 30 m²    
Facadebeplantning er ansat til 0% i “år 0” og 100% i “år 10”   
   

Gårdanlæg - Hedebygadekarréen, København

Før: Efter:

8

Se signaturforklaring på side 21

Noter:    
Enkeltstående nye træers kroneareal “år 0” er sat til 3 m²    
Enkeltstående nye træers kroneareal “år 10” er sat til 30 m²    
Facadebeplantning er ansat til 0% i “år 0” og 100% i “år 10”   
   

Basisarealer Før År 0 År 10
Asfalt, fliser o.l (m2) 0,0 3.226 2.529 2.529
Grusarealer, græsarmering (m2) 0,3 0 376 376
Klippet græs/boldbaner (m2) 0,5 1.380 1.218 1.218
Krat og buske under to meter (m2) 0,5 395 629 629
Naturgræs (m2) 1,0 0 200 200
Krat  og buske over to meter (m2) 1,5 181 190 190
Træ- og skovplantninger (m2) 2,0 0 0 0
Vandareal, ikke permanent 0,5 0 0 0
Søareal, permanent 1,0 0 40 40

Samlet udeareal (m2) 5.182 5.182 5.182
Biofaktor 0,22 0,33 0,30

Tillægsarealer
Tag- og facadebeplantning (m2) 0,5 0 0 348
Enkeltstående træers kroneareal (m2) 2,0 365 288 855
Regnvandsnedsivning fra belagt areal (m2) 0,5 0 1.284 1.284
Areal dækket af egen kompost (m2) 0,5 0 819 819

Biofaktor-tillæg 0,14 0,31 0,57
Biofaktor inkl. tillæg 0,36 0,62 0,87
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EKSEMPLER PÅ BIOFAKTOR
Gladsaxe – Biofaktor. Skala 0,0-2,0
Biofaktoren skal anvendes ved byomdannelsesprojekter. Der stilles et relativt 
lavt krav om en biofaktor på 0,3 – højeste mulige score er 2,0. Værktøjet 
bruges især til dialog blandt parter i planlægningen af et projekt, så naturen 
tænkes med ind fra begyndelsen1 3. 

København – Begrønningsværktøj. Skala 0,0-2,0 
Med begrønningsværktøjet udregnes biofaktoren, som derefter vægtes med 
opnået kvalitet i området. Kvalitetsfaktorerne, som også gives en score, er: 
egenart, klimatilpasning, biodiversitet og rekreation. Bruges som dialogværk-
tøj før, under og efter et projekt. Der stilles ikke krav til minimumsfaktor14.

Berlin - Biotopflächenfaktor. Skala 0,0-1,0
Krav om minimum 0,6 – højeste score er 1,0 – i nye boligområder og 
0,3-0,6 ved ændringer i eksisterende boligområde, afhængigt af 
bebyggelsesprocent15.

Malmö - Grönytefaktor. Skala 0,0-1,0 
Se Best Practices side 11.
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ERSTATNINGSNATUR
Erstatningsnatur, som også kaldes biodiversity offsetting eller økologisk 
kompensation, er et koncept, der kan sikre den samlede mængde og kvalitet af 
natur, når samfundsaktiviteter forvolder naturen skade.
Konceptet bruges i forskellige udgaver flere steder i verden, men har som regel 
fokus på specifikke biotoper, sjældne naturtyper og beskyttede områder16. 

Planlægges eksempelvis et byggeri på en naturrig grund, skal de involverede 
parter bruge afværge-hierarkiet som retningslinje for at sikre, at der ikke 
sker et tab af natur.

Fire niveauer skal følges:
Afværge-hierarkiet har fire prioriterede led.
1. Kan man først og fremmest undgå 

skaden gennem planlægning? 
2. Hvis ikke, skal man forsøge at minimere 

skaden mest muligt. 
3. Herefter skal man forsøge at reparere 

den forvoldte skade, eksempelvis ved 
genopretning af natur. 

4. Er dette ikke tilstrækkeligt, skal skaden kompenseres med erstatnings-
natur; ved at skabe samme natur af samme mængde og kvalitet et andet 
sted – men så tæt ved som muligt17. 

På den måde undgår man et netto-tab af natur18. Man kunne kalde det et 
’træ-for-et-træ’ princip.

Konceptet erstatningsnatur kunne måske i endnu 
højere grad være med til at undgå tab af natur, når der udvides, 

udvikles og omdannes i byerne

AFVÆRGE-HIERAKIET
1. Undgå skade 
2. Minimér skade 
3. Reparer skade 
4. Kompensér skade
Kilde: AU-rapport, 2018

2 
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EKSEMPLER PÅ ERSTATNINGSNATUR
Danmark
I Danmark er erstatningsnatur oftest brugt ved projekter, der har fået 
dispensation til eksempelvis byggeri i §3-naturområder, hvor der ved lov skal 
erstattes, hvis et projekt gør naturen skade i sådanne områder.
Der skal også laves en miljøvurdering i forbindelse med større projekter. Som 
en del af denne bruges afværge-hierarkiet for miljø og natur19.

Sverige
Flere kommuner i Sverige arbejder med erstatningsnatur. En af dem er Lom-
ma Kommun, der bruger konceptet i både kommunale og private projekter.
I planlægningsfasen anvendes en checkliste, der sikrer at økologiske værdier, 
økologiske systemtjenester og kulturelle systemtjenester også vurderes. På 
den måde kender man skadens – og dermed også erstatningens – omfang20.
Omkostninger ved erstatning opleves i kommunen som relativt små, især hos 
de store bygherrer21.

Odense
Som led i ambitionen om at blive ”Danmarks Grønneste Storby”, vil Odense 
plante to vejtræer, hver gang et enkelt fældes. Det er samtidigt et led i en 
målsætning om at have minimum 23.000 vejtræer. Om afværgehierarkiet 
anvendes, og om der også tages højde for kvalitet – eksempelvis type af træ 
og placering – vides dog ikke.
Desuden vil Odense yde endnu bedre erstatningsnatur end det gældende 
lovkrav, når der bygges i beskyttede, eksempelvis §3 naturområder.

Afværge-hierarkiet kan med fordel 
integreres i byudviklingen – også 

selv om der ikke er tale om 
sjælden eller beskyttet natur.”

”
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VÆRDISÆTNING AF NATUR
Et stort antal af videnskabelige studier 
har gennem årene vist, hvordan bynatur 
har en positiv værdi for klima, trivsel, 
biodiversitet, social sammenhængskraft 
og økonomi22.

Man tænker måske ikke altid over, hvor 
stor en værdi, det har, at en park renser 
luften, fungerer som mødested og giver 
plads til fysisk udfoldelse. Derudover 
understøtter parken den biologiske 
mangfoldighed, nedsætter stress og øger 
ejendomsværdien i området.
Man kender nok sjældent den samlede 
økonomiske værdi af en park.

Et studie har vist, at bynaturens værdi 
ofte bliver overset, når der skal planlæg-
ges, hvad byens rum skal bruges til. Det skyldes, at naturens værdi undervur-
deres og at de værdifulde egenskaber inden for eksempelvis luftforurening, 
klimasikring og vores trivsel, ikke er økonomisk prissat. Det bevirker, at 
bynatur ikke får tilstrækkelig fokus blandt beslutningstagere.

Ved at anerkende de mange positive egenskaber og deres økonomiske 
værdier, vil det være tydeligt, at investeringer i bynatur betaler sig – også 
økonomisk23.

”Værdien af et hus stiger med 
op til 10 procent i gennem-
snit for hver ekstra 10 hektar 
park eller bynært naturareal, 
der findes inden for 500 
meters gangafstand og med 
op til to procent for hver 
10 hektar inden for 1.000 
meters gangafstand. 

Både værdistigning og ræk-
kevidde er lavere for lejlighe-
der i de større byer, men ikke 
meget.”
Kilde: Gevinster ved investeringer i byliv og 
bykvalitet, KU & Spacescape 2013.

3 
Værktøjer til at værdisætte 

bynatur kan være med 
til at sikre anerkendelse af bynaturs 

store værdi – og derved gøre 
natur mere konkurrencedygtig 
i kampen om kvadratmeterne.”

”
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EKSEMPLER PÅ VÆRDISÆTNING
København
I København undersøger man bynaturens indflydelse på ejendomsværdi. 
Sønder Boulevard-parken øger eksempelvis værdien af ejendomme inden for 
1000 meter samlet set med 351 millioner kroner – og dertilhørende årlige 
skatteindtægter på 12 millioner kroner24.

Holland
I Holland øger grønne områder ejendomsværdien med 4-5 procent - og 
værdien af huse med hele 4-15 procent. Derudover har et studie vist, at de 
116.000 gadetræer i Haag samlet set giver samfundet en årlig værdi på 164 
millioner kroner25.

Træernes værdi
Den danske VAT19-model og den amerikanske iTree-model er udviklet for 
at kunne værdisætte træer i kroner og øre. De sætter en pris og en værdi på 
økosystemtjenester, såsom CO2 optag, regnvandshåndtering, oplevelses-
værdi og betydning for biodiversitet. På den måde kan et træs værdi udreg-
nes med respekt for dets egenskaber26,27.

Luftrensning har samfundsværdi
Forskning har vist, at træer og buske i 55 amerikanske byer hvert år renser 
luften for 771.000 tons partikler, hvilket svarer til en samfundsværdi på sam-
let set 25,3 milliarder kroner - om året28.

Sygehuse: Indlæggelsesdage nedbringes
Amerikanske studier har vist, at patienter, der har udsigt til natur, mens de 
kommer sig oven på en operation, i gennemsnit blev udskrevet en dag tidli-
gere end ellers. I USA er gennemsnitsomkostningen for en indlæggelsesdag 
omkring 11.300 kroner. Patienterne brugte også mindre medicin og beklage-
de sig mindre29.

Herlev Hospital har, med baggrund i ovennævnte studier, valgt at sætte stør-
re fokus på integrere naturen på hospitalet. Det igangværende byggeprojekt 
’Nyt Herlev Hospital’ inkluderer flere grønne områder og sansehaver med 
mange forskellige træer og planter. Derudover skal alle enestuer på et nyt 
sengeafsnit have vinduer med udsigt til grønt. Det grønne skal gavne både 
patienter og personale30.
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GRØNNE KVADRATMETER
Ifølge WHO bør man i byer have minimum ni kvadratmeter og ideelt 
50 kvadratmeter grønne områder per indbygger31.

Geografiske arealer opmåles relativt nemt ved hjælp af eksisterende 
luftfotos, men som tidligere nævnt, varierer definitionerne af grønne 
kvadratmeter og områder og dermed, hvad der medregnes32. Det er 
derfor vanskeligt at sammenligne tal på tværs af byer, kommuner og 
lande.

Et studie har dog forsøgt at definere en grøn kvadratmeter på basis af, 
hvad der hyppigst medregnes i forskellige opgørelser:

GRØNNE KVADRATMETER = parker, bytræer, grønne skole-
områder, offentlige institutioners haver, beboerhaver, kirkegårde, 
sportsanlæg, grønne pladser, byskov og grønne områder forbundet 
med industri og produktion. Kan også inkludere grønne tage, vertikale 
haver, landbrugsjorde, drivhuse og permeabel belægning33.
Man kunne her tilføje grønne, kommunale driftsarealer, såsom vejsider 
og stier, da flere af kommunerne i vores undersøgelse ligger inde med 
sådanne data.

Studiet peger på, at målsætninger om grønne kvadratmeter ikke bør 
stå alene, da de ikke siger noget om kvaliteten af områderne. Samtidigt 
bør der tages højde for de individuelle byers karakteristika, herunder 
beboernes behov og aktiviteter.

Med en fælles definition af grønne kvadratmeter kunne kommunerne 
lave ensartede, sammenlignelige opgørelser for byer og kommuner. 
Man ville samtidigt kunne lave målsætninger eller minimums-krav til 
grønne kvadratmeter per indbygger.

4 
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EKSEMPLER PÅ MÅLSÆTNINGER
København
Københavns Kommune har tidligere haft en målsætning om et minimum af 
grønne kvadratmeter svarende til antallet i 2008. På grund af tung admi-
nistration og uenighed om definitionen blev målsætningen dog annulleret. 
Ifølge kommunen havde målsætningen da også været svær at opretholde 
med omkring 1000 nye tilflyttere hver måned.
I 2013 opg jordes kommunens arealer til 36 grønne kvadratmeter per ind-
bygger. Medregnet er offentligt tilgængelige naturområder, parker, kirkegår-
de, haveanlæg, idrætsanlæg og mindre grønne byrum34.

Tyskland
Målsætning om 6-15 grønne kvadratmeter per indbygger. I Berlin er målsæt-
ningen seks kvadratmeter per indbygger35.

Rumænien
Lov fra 2015 om at alle byer skal have mindst 26 grønne kvadratmeter per 
indbygger. Der mangler dog ensartede definitioner internt i landet for at 
sikre retvisende tal36.

En fælles definition af grønne 
kvadratmeter vil være et godt 

supplerende værktøj 
til at sikre tilstrækkeligt med 

grønne områder i vores hastigt
 voksende byer.”

”
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AFSTAND TIL GRØNNE OMRÅDER
I vores byer har beboernes afstand til grønne områder stor betydning. Jo 
tættere folk bor på et grønt område, desto oftere bruger de det. 
Jo oftere folk bruger et grønt område, desto mindre stress føler de.
De, der har under 300 meter til et grønt område, bruger det markant oftere 
end folk med længere afstand til det grønne37. 

Parker og grønne områder øger desuden værdien af ejendomme, hvis de 
ligger inden for en vis afstand38.

Nogle danske kommuner har allerede fastsat målsætninger for borgeres af-
stand til grønne områder eller natur. Det er dog ikke altid klart, hvilken type 
grønt område – der er jo forskel på en større park og en lille græsplæne med 
få træer39.

EKSEMPLER PÅ MÅLSÆTNINGER
Danske kommuner
Det har for indeværende været muligt at finde en målsætning hos syv ud af 
de 29 kommuner med større byer i Danmark. Det fremgår dog ikke, hvad et 
grønt eller rekreativt område er, eller hvilken størrelse det bør være40.

Esbjerg - har en målsætning om afstand, men det er uklart hvad den   
er, og om den er opfyldt
Herning - alle borgere skal have max 300 meter til et grønt område
Høje Taastrup - målsætning om max 300 meter til et grønt område
København - alle skal kunne gå til en park, strand eller naturområde på   
under 15 minutter
Odense - alle husstande skal have max 300 meter til grønt område. 
I 2018 var det 74,1 procent af husstandene.
Silkeborg - max 500 meter til naturen for alle boligområder
Aalborg - max 300 meter til rekreativt område

Berlin
Målsætning om max 500 meter til et grønt område på minimum 5.000 
kvadratmeter41.

Maksimalt 300 meter til et grønt 
område af en vis størrelse eller type 

kunne være en målsætning 
for de større danske byer.”

5 

”
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PLADS TIL VILD NATUR
Byer huser en række planter, insekter og 
dyr og udgør en fjerdedel af det areal, 
der ikke er under plov i Danmark, så det 
giver sig selv, at byerne har betydning og 
potentiale42.

Den biologiske mangfoldighed kan under-
støttes ved at give plads til vild bynatur. 
Det kan være ved at skabe mere natur, og 
ved at naturkvaliteten hæves – eksempel-
vis er en blomstereng bedre for biodiversi-
teten end en normal græsplæne.

Vild bynatur kan skabes med mere naturnær pleje af grønne områder. Natur-
nær betyder, at man plejer mere på naturens egne principper. Eksempelvis 
klippes græs kun 1-2 gange om året, og får dermed lov at vokse vildere og 
mere naturligt. Derudover kan man minimere beskæring af buskads og krat 
samt lade dødt ved blive liggende43,44,45.

Der kan endda spares penge med naturnær pleje af grønne områder.
Eksempelvis sparer man i Svendborg hvert år 60.000 kroner ved at ændre 
driften og kun klippe et samlet græsareal på 28.500 kvadratmeter to gange 
om året46.

Et alsidigt valg af planter hjælper også, eksempelvis ved at etablere blomster-
enge i stedet for græsplæne. Det kan for eksempel være i rundkørsler, 
vejsider eller i dele af parker.
Man kan også give plads til naturen i flere af byens grå rum – tage, facader 
og midlertidige byrum beklædt i grønt har mange positive effekter – også for 
den biologiske mangfoldighed47.

Flere kommuner har allerede sat fokus på at skabe mere vild natur i byerne.

6 Vi har en global biodiversi-
tetskrise, og i Danmark er 27 
procent af vores arter for-
svundet, truede eller sårbare.

 Vores byer er en del af at 
sikre levesteder for dyrearter 
og for den biologiske mang-
foldighed. 
Kilde: Vincentz et al. 2013.

”Den biologiske mangfoldighed 
kan understøttes med en plan for, 

hvordan kommunerne kan give mere 
plads til vild bynatur.”

”
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EKSEMPLER PÅ KONKRETE TILTAG
Frederikshavn
Vil med projektet NaturligVIS lade vejrabatter, rundkørsler og andre kom-
munale arealer vokse vildt og blomstre vildt. Det skal ifølge projektet gavne 
biodiversiteten48.

Herning, Kolding og København
Er med i projektet ’Vild med Vilje’, der vejleder kommunerne i naturnær 
pleje. Kommunerne lader arealer vokse og blomstre vildt49.

Hjørring
Se Best Practices side 10. 

Aarhus
Har udgivet idékatalog for kommunens arbejde med bynatur. Det indeholder 
blandt andet en række vejledninger til naturnær pleje, omlægning af græs til 
blomstereng og skabelse af flere levesteder50.
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Facebook 
Thegreencitydk

LinkedIn
Green Cities Denmark

Instagram
Thegreencitydk

LÆS MERE PÅ 
thegreencity.eu/dk

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for 
any use that may be made of the information it contains.

THE EUROPEAN UNION SUPPORTS 
CAMPAIGNS THAT PROMOTE RESPECT 

FOR THE ENVIRONMENT

CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

As explained above, the new signature/stamp does not replace the European n emblem and the 
reference to EU co-financing. 

Beneficiaries of EU funding shall always use the European emblem in their communication to 
acknowledge the support received under EU  programmes. 

Rules for the reproduction of the European emblem are found in the Interinstitutional Style Guide: 
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm

The preferred option to communicate about EU funding is to write “Campaign funded by the 
European Union” or “Campaign co-funded by the European Union”, or "Campaign financed with 
aid from the European Union"  as appropriate and next to the EU emblem on the communication 
material where the EU emblem is used. 

B A S I C  R U L E S 

The minimum height of the EU emblem shall be 1cm. 

The name of the European Union shall always be written in full. 

The typeface to be used in conjunction with the EU emblem can be any of the following: Arial, 
Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. 

Italic and underlined variations and the use of font effects are not allowed. 

The positioning of the text in relation to the EU em blem is not prescibed in any particular way but 
the text should not interfere with the emblem in any way. 

The font size used should be proportionate to the size of the emblem. 

The colour of the font should be reflex blue (same blue colour as the EU flag), black or white 
depending on the background. 

U S E  O F  T H E  E U  E M B L E M  A N D  A C C O M P A N Y I N G  L I N E

These guidelines present the new signature  

"ENJOY IT'S FROM EUROPE" (composed of a graphic 

stamp and a thematic guideline) to be used on all 

promotional campaigns that have been  

co-financed by the EU.

The guidelines explain to beneficiaries how to use the 

signature (graphic stamp and thematic baseline) as well 

as the mandatory EU emblem and accompanying text.

The new signature "ENJOY IT'S FROM EUROPE" is 

not intended to replace the EU emblem and the 

accompanying line. Both elements (signature and 

separate EU emblem with accompanying text) must be 

visible on all communication material produced as part 

of a co-financed promotional programme.

The new logo "ENJOY IT'S FROM EUROPE" can be used 

either in the form of a signature, accompanied by the 

thematic baseline, or in the form of the stamp, without 

thematic  baseline.


