NE

GREEN CITIES INVITERER TIL

KONFERENCEN
BYENS GRØNNE
KVADRATMETER

– hvilken værdi har de?
- Hvordan sikrer vi, at parker, friarealer og grønne byrum
prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen?
Vi takker
Svendborg Kommune
for at være vært
for konferencen.

CAMPAIGN FINANCED
WITH AID FROM THE
EUROPEAN UNION

THE EUROPEAN UNION SUPPORTS
CAMPAIGNS THAT PROMOTE RESPECT
FOR THE ENVIRONMENT

HVORDAN KAN KOMMUNERNE MERE AKTIVT tænke flere grønne områder ind i
byplanlægningen og dermed skabe mere bæredygtige og grønnere byer?
HVORDAN SIKRER VI, at grønne områder prioriteres på lige fod med byggeri, veje og
parkeringspladser?
Stadig flere flytter til de større byer, hvilket giver et stigende 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 imødekommes ved, at kommunerne langt mere målrettet
indarbejder bynatur i byggeriet og i byplanlægningen.
BYNATURENS VÆRDI bliver ofte overset, når der skal planlægges, hvad byens rum skal bruges til.
DET SKYLDES, at naturens værdi undervurderes, og at de værdifulde egenskaber inden for for
eksempel luftforurening, klimasikring og vores trivsel ikke er økonomisk værdisat.

DELTAG I KONFERENCEN
29. august 2022
Hvor vi inviterer politikere,
byplanlæggere og øvrige fagprofessionelle
fra kommunerne i Region Syddanmark
til en dag med oplæg og paneldebat
om, hvordan vi kan skabe den
nødvendige balance mellem det
grå og det grønne i byerne.
Det er GRATIS at deltage
Tilmeldingsfrist 24. maj 2022

PROGRAM

TILMELD

HVORDAN FÅR VI ETABLERET BETYDELIGE FRIAREALER MED
NATUR I BYEN - som kan understøtte borgernes trivsel, klimaet, biodiversiteten og økonomien?
Står økonomiske incitamenter i vejen for, at
der prioriteres plads til natur i byen?
Vil det gavne bynaturen, hvis danske kommuner sætter et krav
om en ambitiøs grøn faktor ved byggeri og byomdannelse?
Er vores planlov gearet til at gøre byerne grønnere?
Skal der på landsplan indføres en grøn norm,
som skal indarbejdes i alle lokalplaner?
Hvordan kan kommunerne få biologien
ind i byplanlægningen?

Det er blot nogle af de spørgsmål, vi vil diskutere
med borgmestre, politikere, byplanlæggere og
øvrige fagprofessionelle til konferencen på
Hotel Svendborg 29. august kl. 10.00 til 13.30.
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

PROGRAM

TILMELD

09:30 ANKOMST OG REGISTRERING
10:00 VELKOMST ved Bo Hansen, borgmester, Svendborg
Kommune og Henning Roed, Danske Planteskoler
– projektejer af Green Cities kampagnen.
10:10		SVENDBORGS GRØNNE KVADRATMETER
BO HANSEN
Borgmester, Svendborg Kommune (S)
Borgmester Bo Hansen fortæller om Svendborg Kommunes arbejde
med ”byens grønne kvadratmeter”, hvor kommunen i stadigt højere
grad tænker både klimatilpasning, biodiversitet og rekreative kvaliteter
ind i byens grønne rum. Fra de overordnede ambitioner, over biodiversitetskampagnen Vilde Svend og borgmesterens walk & talk med borgerne
i kommunens lokalområder, til aktuelle projekter byen og på havnen,
hvor blå og grønne kvaliteter supplerer hinanden.

10:30		HVORDAN SKABER VI BEDRE FORBINDELSE
MELLEM BY OG NATUR
KRISTINE JENSEN,
Lic. Arch, ph.d. og professor
Kristine Jensen vil i sit oplæg komme med nogle bud på, hvordan vi i fremtiden
kan skabe bedre forbindelse mellem by og natur på en ny måde.
Hvem tager vare på at balancere offentlige og individuelle interesser for byernes
byggeri, hvor kortvarige interesser dominerer langtrækkende interesser?
Hvem tager vare på byernes spor fra en historisk kontinuitet og de landskaber
byer vokser op på?

10:50 HVORDAN GRØNNE OMRÅDER SKABER VÆRDI
FOR BYENS BORGERE
TOKE EMIL PANDURO,
Seniorforsker i miljø-økonomi på Institut for Miljøvidenskab på
Aarhus Universitet
Toke har i over et årti forsket i, hvordan grønne områder skaber værdi for byens
borgere, herunder hvad folk efterspørger og forskellen på folks efterspørgsel.
I dag er Toke interesseret i at udvikle rumlige planredskaber, der kan understøtte
den grønne omstilling og skabe bæredygtige bymiljøer hvor folks trives, og hvor
byens faciliteter imødekommer deres behov.

11:10		BIODIVERSITET I BYERNE
		
RASMUS VINCENTZ,
CEO, Habitats
Rasmus vil indlede med at skitsere, hvad biodiversitet handler om, og hvorfor 			
det er relevant og interessant at arbejde med.
Derefter vil han gennemgå udvalgte projekter, hvor biodiversitet er indarbejdet 		
i byens udvikling, fra både ind-og udland. Afslutningsvist lægges der op til en
dialog om, hvad indsatser for en vildere natur i byen kan betyde for menneskers
sundhed, trivsel, udvikling og en smule om økonomi.

11:30 PAUSE og let anretning

, fortsat
12:25 - 13:25

VELKOMMEN tilbage

PANELDEBAT – hvor vi drøfter, hvordan vi kommer fra ord til handling,
så vi i højere grad prioriterer bynatur. Skal der lovgivning til?
Moderator er Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter

LEA WERMELIN,
Miljøminister (S)

THOMAS GYLDAL PETERSEN,
Borgmester, Herlev Kommune (S)

KIRSTEN LUND ANDERSEN,
Stadsgartner, Aalborg Kommune

RASMUS VINCENTZ,
Habitats

13:30 AFRUNDING - kaffe og kage og mulighed for networking.
14.00 MULIGHED FOR EN GUIDET TUR fra Hotel Svendborg
via Ramsherred, byens centrale torv, Havnetrappen og retur til
bymidten gennem nye byrum i Frederiksgade, Kloster Plads og
Klosterstræde. Turen tager en time.

TILMELD

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the European
Research Executive Agency (REA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.
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MORE GREEN CITIES FOR EUROPE
Konferencen ”Byens grønne kvadratmeter – hvilken værdi har de?” arrangeret af
Green Cities, som arbejder for flere grønne områder og mere natur i byerne.
13 EU-lande deltager i kampagnen ”More Green Cities for Europe.” Vi finder casestudier
om innovative og inspirerende projekter, der viser, hvordan grønnere bymiljøer har positiv
effekt på borgernes trivsel, biodiversitet, social sammenhængskraft, klima og økonomi.
Green Cities har udgivet et oplæg til Grøn Norm 2.0, som præsenterer ti metoder til mere
og bedre bynatur. Oplægget er oversat til engelsk og indgår nu i arbejdet for grønnere
byer i de øvrige 12 EU-lande i kampagnen.
Den danske del af kampagnen er et partnerskab mellem Danske Anlægsgartnere,
Danske Planteskoler, Danske Landskabsarkitekter, Landskabsrådet og
Park- og Naturforvalterne.
Grøn Norm her
Læs mere om Green Cities her

Følg os på de sociale medier

Green Cities
BYNATUR - en del af løsningen
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