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Hvorfor Nordic Green Space Award ?

• Kvalitetsstempel på organisationens arbejde
• Styrket organisation
• Synlighed og markedsføring af de mange vigtige funktioner som

parker og grønne områder har
• Fokus på orientering mod brugerne/borgerne



Grønt kvalitetsstempel – hvordan ? 

• Organisationen fremsender en ansøgning om  kvalitetsstemplet 
Nordic Green Space Award
• Der nedsættes en dommerkomite med formand, fagdommere og 

lægdommere
• Ansøger bedømmes efter det omfattende sæt af kriterier som er 

grundlaget for Nordic Green Space Award
• Ansøgningsgebyr: 1.500 euro





Eksempel på kriterier….



Dommeruddannelse

• 25 dommere fra Sverige, Norge og Danmark
• 2 dages teoretisk og praktisk uddannelse 
• Afsluttet med diplom

• Dommeruddannelsen styrker netværket mellem landene





Kvalitet – en holdindsats

• stort arbejde med at forberede bedømmelsen
• Styrket organisationen på tværs af forvaltning og udførende

afdelinger
• Stolthed I administration og hos politikere
• Flot presseomtale lokalt og regionalt og dermed øget synlighed





Hvorfor Vognsbølparken?

• Esbjergs Grønne Hjerte
• Mange aktiviteter
• I gang med:

◦ udviklingsplan
◦ gennemført renovering 

af stierne
◦ afmærkning af 

energistinet sammen 
med brugerne

◦ formidling



Hvad har vi fået ud af NGSA?

• Et kritisk blik på vores grønne områder

• Et boost af processen med udvikling 
i de grønne områder

• Større politisk bevågenhed i en tid



Kritisk blik

Ser med friske øjne på:
• Hvad er visionen og målsætningen for parken? 
• Hvordan er kvaliteten? 
• Hvad er planerne for udviklingen af parken? 
• Formidler vi i parken?
• Inddrager vi  borgerne og brugerne i forvaltningen af parken?



Booster processen

• Udviklingsplan

• Formidling

• Kontakt med brugere



Udviklingsplan

En etapeopdeling af renoveringstiltag
i parken:

• Hvad kan laves for driftsmidler i 
samarbejde med entreprenøren

• Hvad skal der ekstra bevillinger til



Formidling

• Store plancher på centrale steder
• Mindre kort med ruterne rundt omkring i parken
• Afmærkning af energisti-ruter med afstande
• Afmærkning af intervalrute med afstande 

• Web-Side om Vognsbølparken

• Esbjerg Live App





Politisk bevågenhed

• Dansk Landskabspris 2012

• NGSA for Vognsbølparken 2014



NGSA som værktøj

• Planlægningsværktøj til sikring af 
parker og grønne områder ved 
fortætning af byerne

• Planlægningsværktøj til udvikling 
af gode rekreative parker og 
grønne områder 







Stat

Private Civilsamfundet

Park- og 
naturforvaltere
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