
Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer 
med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen 
forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at 
finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage 
grønne åndehuller. Vestamager og DSB-grunden i Gentofte 
er aktuelle ”kamppladser” og symboler på udfordringen. 

Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet 
i byernes grønne rum til glæde for fællesskabet og eksisterende 
og kommende beboere? Hvordan kan vi håndtere belastningen 
på vores byrum og grønne områder, når vi oplever, at slid 
og affald dræner vores driftsressourcer?  

Og ikke mindst: Hvordan får vi vores egen grønne selvforståelse 
udviklet, så vi står styrket i spillet om byernes fremtid, ve og vel. 

Sæt kryds i kalenderen ved 26. februar 2019. 
Konferencen afholdes på Nordatlantisk Hus i Odense.
Pris for medlemmer  950 kr. + moms 
Pris for ikke-medlemmer  1.950 kr. + moms 

www.parkognatur.dk

Vi slår bl.a. følgende temaer an:  

STRATEGI
Hvordan spiller vi den grønne dagsorden 
bedst i byudviklingen, så grønne faciliteter 
styrkes i forhold til p-pladser og flest mulige 
kvadratmeter byggeri. Vi savner krav om 
planlægning for grønne friarealer i byerne i 
Danmark. 

DRIFT
Driftsmidlerne er under pres. Kan vi undgå, at 
det går ud over kvaliteten i parker og grønne 
områder? Hvad er kvalitet, hvad koster kvalitet 
og kan vi nytænke planlægning, anlæg og drift 
med dette for øje. Erfaringer fra dagligdagen 
og arbejdet med kvalitetsbeskrivelser og 
udbud?

LØSNINGER
Vi har en række redskaber, der kan hjælpe: 
I 2015 udkom en opdateret udgave af 
”Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne om-
råder” som vi udgav i samarbejde med Danske 
Anlægsgartnere og IGN. Kvalitetsordningen 
Nordic Green Space Award er benyttet til 
20 parker og grønne områder i Skandinavien. 
Hvad er erfaringerne med de to redskaber 
og kan vi bruge dem mere proaktivt?
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10.10-10.50 Borgerinddragelse 
 – fra skåltaler til reelt demokrati 

Forstå byudviklingen: Konflikten mellem borgere og 
Gentofte Kommune om DSB-grunden ved Forstbotanisk 
Have, hvor 16.000 borgere har skrevet under på en 
protest, kunne formentligt have udspillet sig mange 
steder. De er blevet hyppigere og mere voldsomme, 
fordi private finansielle interesser er blevet stærkere i 
byudviklingen og har en vigtigere rolle. Debat og dialog.
V. direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

10.50-11.20 Grøn infrastruktur skaber merværdi!

Bynatur og grønne områder bliver ofte nedprioriteret 
i byggeprojekter og byudvikling. Men den grønne infra-
struktur skaber merværdi i form af grønne områder og 
byrum, vej- og gadetræer, grønne gavle, buske, blomster 
og vejrabatter m.m., så prioriteringerne skal ændres. 
V. administrerende direktør Ole Kjærgaard, OK Nygaard, 
næstformand i Landskabsrådet og medlem af styregruppen 
for Green Cities-projektet.

11.20-11.50 Hvad kan vi lære af vejsektoren? 
 Hvad skal der til for at bevare den  
  grønne kapital, fx i form af træer? 

Esbjerg Kommune har med inspiration fra vejområdet 
dokumenteret værdi og behov for genplantning af træer, 
og har over en årrække fået en ekstrabevilling til formålet.
V. vej- og parkchef Mads Astrup, Esbjerg Kommune.

12.00-13.00 Frokost på Nordatlantisk Hus

9.30 til 10.00 Registrering og morgenmad

10.00-10.10 Velkomst og introduktion
V. formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune

13.00-13.40 Kvalitetsstyring i grønne områder

Hvordan holder man styr på drift og vedligeholdelse af grønne 
områder, så den ønskede kvalitet kan opnås og værdierne ikke 
forfalder. Vi hører om styrelsens brug af kvalitetsbeskrivelser 
og gennemførelse af udbud på havedriftsområdet og den 
tilhørende kontraktstyring incl. kvalitetskontrol og opfølgning.
V. slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, 
Slots- og Kulturstyrelsen

13.40-14.00 Kaffepause	
 
14.00-14.20 Kvalitet på den skandinaviske måde

I alt 20 parker og grønne områder er certificerede efter den 
skandinaviske kvalitetsmodel Nordic Green Space Award 
(NGSA). Hvilken værdi skaber ordningen i forbindelse 
med certificeringen og i det løbende fokus på kvalitet.
V. NGSA-dommer

14.20-14.45  Så hold da Danmark rent!

Henkastet affald fylder i det offentlige rum og koster 
ressourcer. Aalborg Kommune har fået udarbejdet en rapport 
af ”Hold Danmark Rent” om renhold i udvalgte parker m.m. 
Hvad viser rapporten og hvordan bruger man anbefalingerne 
i det daglige arbejde? Vi hører om udvalgte cases og 
arbejdet med at få borgerne til at ændre adfærd.
V. afdelingsleder Niels Sloth Christiansen, Aalborg Kommune

14.45-15.25 Arbejdsmarked og kompetencer

Hvordan matcher kompetencer og viden hos ”de grønne 
fagfolk” udviklingen i opgaverne og behovet hos aftagere/
ansættelsessteder – nu og i fremtiden? Skal vi stille nye krav
til de eksisterende uddannelser? Københavns Universitet 
arbejder med at afdække behovet for efter- og videreuddan-
nelse i bredt perspektiv og Skovskolen har fokus på at udvikle 
Parkdiplomuddannelsen, så den dækker branchen mere 
bredt. Hvordan sikrer vi, at udbuddet matcher efterspørgslen?
V. studieleder Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, 
Skovskolen

15.25-15.45 Opsamling og afslutning
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