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Bynatur og friluftsliv er på
dagsordenen, mere end

nogensinde. Og hurra for det.
Men hvordan hænger det
sammen med et stadigt stigen-
de ønske om at udvide bolig-
masserne og transportsyste-
merne i byerne? De modstri-
dende interesser betyder at
bynaturen er i højrisiko for at
blive overset og forsvinde bid
for bid uden kompensation.
Borgernes bynatur som bruges
til rehabilitering, motion, so-
cialt samvær og lignende.

Vi er mange byplanlæggere,
forvaltere og landskabsarki-
tekter der arbejder for mere
og bedre bynatur. En vej til at
sikre den kan eksempelvis væ-
re gennem vores kommune-
plan der skaber en planmæssig
ramme og mulighed for en gi-
ven udvikling.

Planloven bestemmer at
kommuneplanen skal revide-
res mindst hvert 4. år. Men det
er kommunerne selv der be-
slutter om den eksisterende
kommuneplan skal genvedta-
ges, om revisionsbehovet be-

grænser sig til bestemte geo-
grafiske områder eller temaer,
eller om hele kommuneplanen
skal revideres. Gennem vores
kommuneplan fastlægges de
overordnede mål og retnings-
linjer for den enkelte kommu-
nes grønne udvikling, både i
byerne og i det åbne land.

Det har længe været en stor
udfordring for byplanlæggere,
forvaltere og landskabsarki-
tekter hvor lidt det grønne
prioriteres i kommuneplanen,
og hvorfor det ikke er på lige
fod med infra- og bebyggel-
sesstrukturen. Det er for pok-
ker ikke en hemmelighed at
det grønne har stor positiv
samfundsindvirkning både so-
cialt, sundhedsmæssigt, øko-
nomisk og biologisk. Alligevel
er bynaturen den eneste struk-
tur i byen der konstant må af-
give areal mens infrastruktur
og bebyggelse beslaglægger
en stadig større del af arealet.

I 2018 vedtog Høje-Taastrup
Kommune en ny natur- og fri-
luftspolitik, og der arbejdes i
skrivende stund på en frilufts-
strategi. Men er det nok? I
2021 udkommer en revideret
kommuneplan i Høje-Taastrup

Kommune. Det er en oplagt
og kærkommen mulighed for
at fremhæve og prioritere fri-
luftsliv og bynatur på et over-
ordnet plan da det jo er om-
drejningspunkt for mange so-
ciale- og sundhedsfremmende
oplevelser for borgerne.

Tiden er moden! Det var i
hvert fald min første indsky-
delse da planarbejdet gik i
gang i foråret 2020. Der var da
også intern opbakning fra fle-
re teams i den grønne sektor
til at prioritere det store arbej-
de med henblik på at fremhæ-
ve den grønne udvikling, både
i byerne og i det åbne land.
Helt konkret var det ønsket og
målet at etablere et nyt og
selvstændigt friluftskapitel på
lige fod med ‘Trafik, teknik og
miljø’ i kommuneplan 2021.

Kommuneplaner kan være
vidt forskelligt struktureret fra
kommune til kommune. Man
kunne i princippet på samme
måde slå et slag for at natur
fik sit eget kapitel. Eller andre
temaer. Om det lykkes, afhæn-
ger ofte af den politiske agen-
da i den enkelte kommune.

Nogle vil måske argumen-
tere for at kombinere frilufts-
liv med landskab og natur.
Men hvor friluftsliv i høj grad
omhandler en udvikling som
kommunen gerne vil fremme,
handler landskab og natur ho-
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Måske kommer gennembruddet ikke i år, men
der er øget fokus på den grønne udvikling

vedsageligt om de eksisteren-
de beskyttelsesværdier som
kommunen ønsker at bevare
og beskytte.

Kommunikativt, forståelses-
mæssigt og planmæssigt er
det vigtigt at der i kommune-
planen sondres klart mellem
bevaringsværdier der skal be-
skyttes, og ny udvikling man
vil fremme. Målet er at det
fremstår klart og tydeligt at
friluftslivsmuligheder netop er
en udvikling kommunen vil
fremme på lige fod med andre
former for arealudvikling.

Men det har vist sig at de
mange og forskelligt rettede
interesser internt i kommunen
sætter visionen om et frilufts-
kapitel på prøve, og vi er end-
nu ikke i mål. Der er brug for
en god og vedvarende dialog,
om vigtigheden og prioriterin-
gen af den grønne udvikling
med kommunalpolitikerne,
men også med kollegaer på
tværs af centre og fagligheder.

Der forhandles stadig. Og
måske bliver det ikke i Kom-
muneplan 2021 at kommunen
får et selvstændigt friluftskapi-
tel. Men der et øget fokus på
den grønne udvikling. En lille
sejr på en lang (grøn) rejse. ❏

Rønnevangsstrøget i Høje Taastrup. Ikke en hemmelighed at det grønne
har stor positiv samfundsindvirkning. Foto: Høje-Tastrup Kommune.

Naturens Dag i Hakkemosen. Foto: Høje-Tastrup Kommune.


