KONFERENCE • 3. & 4. JUNI 2021

Build for

Biodiversity
Æstetik
Dokumentation
Klimatilpasning
Livskvalitet

HVEM KOMMER?
På Build for Biodiversity har du mulighed for at netværke og
erfaringsudveksle med landskabsarkitekter, anlægsgartnere,
bygherrer, entreprenører og andre fagfolk i byggebranchen.

VIDENSPARTNERE

BEMÆRK
Vi følger naturligvis altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og
vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle
restriktioner. Derfor kan du og dine kollegaer trygt tilmelde jer vores
arrangementer.
Endvidere har du også mulighed for at deltage på Build for
Biodiversity digitalt via livestreaming. Under livestreamingen har du
også mulighed for at stille spørgsmål undervejs – ligesom hvis du var
til stede fysisk.

Fotokreditering
Forside/signaturbillede: The Farmhouse / Studio Precht
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VELKOMMEN

Build for

Biodiversity
NY KONFERENCE OM BIODIVERSITET I ARKITEKTUR OG BYGGERI
Listen af gode grunde til at sætte biodiversiteten i fokus er lang. De fleste steder
i verden har naturen det ikke godt, den mangler plads, og Danmark er ingen
undtagelse. Vi kan sætte ind mange steder, men på konferencen Build for
Biodiversity 3. & 4. juni tager vi udgangspunkt i den urbane biodiversitet.
TID TIL HANDLING
Det er tid til at lukke naturen ind ad byportene! Vi kan lukke biodiversitet ind
i nybyggeri, anlæg, drift, renovering og omdannelse af det bebyggede miljø.
Men hvorfor gør vi det ikke? Nogle af de største udfordringer for mere urban
biodiversitet er mangel på viden og visionære eksempler at spejle sig i. Politisk vilje
og rammebetingelser sætter heller ikke skub i den helt store omstilling. Lad os
ændre det!
Til Build for Biodiversity mødes branchen for at diskutere, hvordan vi kan
imødekomme potentialet for mere biodiversitet i arkitektur og byggeri. Vær med
og tag del i vidensdelingen, så vi sammen kan komme ud over de udfordringer,
der opstår på vejen mod mere urban biodiversitet.
TO DAGE MED BIODIVERSITET I FOKUS
Build for Biodiversity er en to-dages konference, hvor du får stillet skarpt på flere
aspekter inden for urban biodiversitet. Du får input fra de store arkitekthuse og
frontløbere til, hvad byerne kan bidrage med og hvordan naturen kan integreres,
så byens arealer kan højne kvalitetsnatur i byerne. Du bliver klogere på, hvordan
naturen kan inddrages uanset om der er tale om nybyggeri, renovering eller
etablerede bygninger.
Vi glæder os til at dele den nyeste viden om biodiversitet i byggeriet med dig.
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PROGRAM

3. JUNI 2021

08.30 Registrering & morgenmad
09.00
Velkommen til Build for Biodiversity
Introduktion til konferencen og dagens program.
Moderator Sonja Stockmarr
Sonja er tidligere vært på DR, formidler af både arkitektur,
bæredygtighed og landskabsarkitektur. Sonja er idag Global
Design Director for landskab hos Henning Larsen og beskæftiger
sig med landskab, biodiversitet og klimatilpasning fra Singapore
over Norge til USA.

STATUS I DANMARK
09.10
Bedre vilkår for natur og biodiversitet
Når det gælder vores natur, er der grund til både bekymring og håb.
Bekymring fordi vi i dag står midt i en historisk biodiversitetskrise,
hvor insekter, vilde blomster, fugle og firben forsvinder fra kloden med
en hastighed, som ikke er set før i menneskehedens historie. Og håb
fordi vi ved, at naturkrisen kan bremses, og at vi alle kan hjælpe til.
Miljøminister, Lea Wermelin, holder åbningstalen om regeringens
indsatser for natur og biodiversitet og om, hvordan vi kan hjælpe den
trængte natur ved at indtænke biodiversiteten i både kommuner,
private haver og virksomheder
Lea Wermelin, MF (S), Miljøminister
09.25
Bynatur i København
Camilla van Deurs vil fortælle om byens strategi for grønne
områder Bynatur i København og det kommende arbejde at
udvikle en strategi for biodiversitetsstrategi i 2021. Kommunen har
desuden indgået et samarbejde med Naturfredningsforeningen
om at fremme biodiversiteten i landets hovedstad ved at skabe
flere levesteder til vilde plante- og dyrearter, og give flere
københavnere jord under neglene og adgang til vild natur i den by,
hvor de bor. Dette skal ske ved at skabe mere bynatur og ved at
øge kvaliteten af den eksisterende bynatur i København.
Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune
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PROGRAM
09.50

3. JUNI 2021
Status over biodiversitet i Danmark
Carsten deler sin viden om biodiversitet og stiller skarpt på de
muligheder og udfordringer der er forbundet med at skabe mere
biodiversitet i byerne.
Carsten Rahbek, professor, Københavns Universitet

10.30 Pause

ÆSTETIK – HVOR VILDT MÅ DET VÆRE?
11.00
BY+LAND=BLAND!
Biodiversiteten kæmper ofte en ulige kamp mod klimakrise og
byfortætning. Hvordan kan vi optimere og nytænke vores byer, så
der bliver plads til en fornyet prioritering af byens natur og
naturens ressourcer? Fra den mindste urbane enhed til den
største skala præsenterer TREDJE NATURs projekter en både
kritisk og performativ æstetik, der frisætter den låste forestilling
mellem byen og naturen. I indlægget vil Flemming bl.a. komme ind
på TREDJE NATURS arbejde med Enghaveparken i København,
Den regenerative by i Bergen og Klimaflisen.
Flemming Rafn, Founding partner, Tredje Natur
11.40
Inspiration gennem natur
Naturens dynamik minder os om hvor vi kommer fra og er en
kilde til energi og undren.
Biodiversiteten i vores bynære landskaber er et produkt af design,
anvendelse og drift. Parametre vi har indflydelse på som skaber liv
og oplevet kvalitet. Igennem eksempler fra bl.a. Ørestad Nord,
Grøndalen og Ullerød Nord samt store landskabsprojekter drøftes
udviklingen at det æstetiske natursyn og hvordan vi kan påvirke
biodiversiteten gennem planlægning, design og pleje.
Peter Juhl, direktør og partner, Opland
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PROGRAM

3. JUNI 2021

12.20 Frokost
13.20
Spirende interesse for biodiversitet i almene boligafdelinger
At ”gøre en forskel”, nærhed til vilde dyr, planter og insekter, nye
æstetiske oplevelser og et nyt udgangspunkt for fællesskab og
aktiviteter - det er noget af det beboerne under KAB-fællesskabet
drømmer om, når de sammen med driften arbejder for at øge
biodiversiteten i boligafdelingerne. Undervejs opstår et hav af
spørgsmål og dilemmaer, som vi i KAB løbende forsøger at rydde af
vejen, så både naturen og beboerne kan nyde godt af de almene
fællesarealer.
Sara Berg, specialkonsulent, KAB

LIVSKVALITET FOR NATUR OG MENNESKER
14.10

Værdierne af et væld af arter
Livskvalitet er en god ledetråd for arkitektur, men hvad betyder
det hvis vi begynder at se os selv i et større perspektiv, og skaber
livskvalitet for både mennesker og et væld af andre arter?
Rasmus vil tale om koblingerne mellem natur og mennesker, om
at søge efter sameksistens og gøre de vilde visioner konkrete.
Oplægget tager udgangspunkt i en række praktiske projekter, blandt
andet med virksomheder som BaneDanmark, Better Energy, Pelican
Storage, og KAB, samt en række lokale projekter med kommuner.
Rasmus Vincentz, Co-founder, Habitats

15.00 Pause
15.30
Duft – for bien, blomsten og det glade bymenneske
Den svenske botaniker Carl von Linné (1707 – 1778) var den første,
der med videnskabelig tilgang udviklede et klassifikationssystem for
plantedufte. Han mente, at plantedufte kan opdeles efter, om de
er gode eller dårlige for vores livskraft. Victoria puster liv i de gamle
tanker og fortæller om planteduftes rolle i naturen, deres betydning
for os mennesker og udfordringerne ved at inddrage dem som
designparameter i landskabsarkitektur for alle.
Victoria Linn Lygum, forsker, landskabsarkitekt,
BUILD, Aalborg Universitet
16.50 Ordstyrer runder dag 1 af
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4. JUNI 2021

08.30 Morgenmad
09.00
Velkommen til dag 2
Moderator Sonja Stockmarr

NATUR ER LIG MED SAMFUNDSVÆRDI
09.05
På vej mod ’Net Biodiversity Gain’
Hos SLA bidrager vi til at skabe mere plads til naturens mylder af
liv side om side med byens mylder af mennesker. Med
udgangspunkt i baselineanalyser designer vi rammer for liv og
sætter mål for og følger op på effekten af design for bl.a.
biodiversiteten. Med tilgangen ’Net Biodiversity Gain’ er det en
ambition i nogle af vores internationale projekter at efterlade et
positivt aftryk på biodiversiteten. Noget vi kan blive inspireret af i
Danmark!
Kristine Kjørup Rasmussen, fagansvarlig biodiversitet og
biolog, SLA
09.50
Dokumentation af biodiversitet i byområder
Charlotte fortæller om dokumentation af biodiversitet i det
bebyggede miljø og hvorfor det er vigtigt. Hun kommer med et
overblik over hvilke programmer for registrering vi har i Danmark
og hvilke metoder og strategier der kan anvendes i arbejdet med
urban biodiversitet. Charlotte medbringer eksempler og erfaringer
fra DGNB-certificeringer.
Charlotte Falstrup, teknisk konsulent,
Green Building Council Denmark
10.30 Pause
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BIODIVERSITET I KLIMATILPASNING
11.00
Lad naturen beskytte byerne
Arbejdet med at forberede vores byer på voldsommere
vejrhændelser med større udsving, kraftigere og længerevarende
nedbør, længere tørkeperioder og flere hedebølger, er godt i gang.
Rigtig levende og sammenhængende natur er en god løsning, hvis
vi tænker langsigtet, planlægger klogt, og bruger klimatilpasningen,
som løftestang for den biodiversitet som både natur, landbrug og
vi har brug for.
Med indlægget sættes fokus på de potentialer der ligger i byens
rum og randzoner - og på hvordan der gennem dobbeltudnyttelse,
bedre koordinering af anlæg og nytænkning af drift, kan skabes
bedre vilkår for byens liv for mange andre arter end kun vores
egen.
Jakob Sandell Sørensen, associeret partner og landskabsarkitekt, Schønherr

PLADS TIL BIODIVERSITET
11.40
Biodiversitetsstrategi for Aalborg Kommune – Proces, udarbejdelse og
implementering
Catrine Grønberg Jensen arbejder hos Aalborg Kommune, som
Torben Ebbensgaard (COWI) har hjulpet med at udarbejde en
Biodiversitetsstrategi: Rig Natur i Aalborg Kommune. En af de
første og mest ambitiøse af sin art.
Torben Ebbensgaard vil fortælle om arbejdet med udvikling af
Biodiversitetsstrategien: Proces, offentlige møder, workshops,
strategiens fokus, indhold og konkrete forslag til indsats
(’værkstøjskassen’).
Catrine Grønberg Jensen, biolog, Aalborg
Torben Ebbensgaard, biolog, specialist og projektchef,
Vand og Natur
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12.30 Frokost
13.30
Livskvalitet, bybiotoper og bynatur – hvordan får vi plads til mere af det
Det har stor betydning for vores livskvalitet, hvilken slags natur vi
har til rådighed – især når byens konstruerede og optimerede
miljø er vores hverdagslandskab. Mange af de små bybiotoper
– miljøer i forbindelse med gamle træer og vildtvoksende
beplantninger forsvinder – uden at man kompenserer eller
etablerer erstatningsnatur med nær den samme værdi.
Vi mangler en norm, der kan sikre mere og bedre bynatur. Og på
samme måde som Planlovens § 15 har taget klimasikring til sig, bør
vi gøre mere for også at få biodiversitet ind i lovgivningen.
Susanne Grunkin, Green Cities
14.00 Debat
Plads til Biodiversitet
Vores samfund står over for kritiske udfordringer med
klimaforandringer og tab af biodiversitet. Hvordan kan vi skabe mere
biodiversitet i byerne og dermed bidrage til bæredygtige
klimaløsninger og gode livsbetingelser for både dyr og planter?
Denne debat stiller skarpt på de udfordringer og muligheder, der
rejser sig i kampen for at få plads til mere og bedre natur i byerne.
Debatten lægger også op til en snak om de greb, vi skal skrue på for
at få plads til både bynatur og byggeri. Paneldebatten er arrangeret i
samarbejde med Green Cities.
Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Heidi Bank, boligordfører, Venstre
Marianne J. Larsen, direktør, TH. Skov Larsen ApS
Moderator: Susanne Grunkin, Green Cities
Flere talere annonceres senere

14.50 Ordstyrer runder konferencen af
15.00 Reception
Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine
kolleger fra branchen.
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
TID & STED
Build for Biodiversity afholdes den 3. og 4. juni 2021i Charlottehaven,
Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00
PARKERING & TRANSPORT
Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinjer i
umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Find vej med www.rejseplanen.dk.
Charlottehaven har egen parkeringsplads foran huset med ca. 35 pladser til
rådighed mod betaling. Det er desuden muligt at parkere i området omkring
Charlottehaven mod betaling.
Buiding Green / Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse
med arrangementet.
REGISTRERING & PRIS
EARLY BIRD
indtil 23. april 2021
kr. 4.495,-

FORÅRSTILBUD
indtil 21. maj 2021
kr. 4.995,-

NORMALPRIS
fra 8. maj 2021
kr. 5.495,-

alle nævnte priser er i Danske Kroner og ekskl. moms.

GRUPPERABAT
Hvis du ønsker at tilmelde tre eller flere personer samtidig kan I opnå en
grupperabat. Du kan kontakte os på info@buildinggreen.eu eller på
telefon 35 25 35 45 for at høre om dine muligheder.
TILMELD DIG NU
Send eller ring din tilmelding til Building Green/ Insight Events. Du kan også
tilmelde dig på buildinggreen.eu/buildforbiodiversity/ eller info@buildinggreen.eu
eller på telefon 35 25 35 45. Tilmeldingen er bindende. Faktura og bekræftelse på
din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.
AFBESTILLING
Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen
tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før
afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før
afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at
overdrage deltagelsen til en kollega.
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DIGITAL DELTAGELSE
Har du valgt at deltage på konferencen via
livestreamingen, kan du følge med direkte,
hvor end du befinder dig, når blot du har
koblet dit medie på en internetforbindelse.
Under livestreamingen har du også
mulighed for at stille spørgsmål undervejs
– ligesom hvis du var til stede fysisk.
Building Green / Insight Events ApS,
Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012
København K, Telefon 35 25 35 45,
info@insightevents.dk,www.insightevents.
dk, CVR-nr 24 24 03 71.
Vi tager forbehold for fejl og ændringer i
programmet samt eventuelle trykfejl.
Spørgsmål vedrørende konferencen
besvares af projektleder Ditte Rosenquist,
telefon 6024 9352,
e-mail dr@buildinggreen.eu.

ANDRE SPÆNDENDE
ARRANGEMENTER
Bæredygtig byggeproces
5. & 6. maj 2021
Build in Wood
18. & 19. maj 2021
Biobaserede byggematerialer
9. & 10. juni 2021
Building Green København
3. & 4. november 2021
Building Green Hamburg
16. & 17. november 2021
Building Green München
2022
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Kontakt 44 51 73 37

BUILD FOR BIODIVERSITY 2021

TID & STED
3. og 4 .juni 2021, Charlottehaven, Hjørringgade 12C,
2100 København Ø
KONTAKT
buildinggreen.eu/buildforbiodiversity/
info@buildingreen.eu
+45 3525 3545
WEB
buildinggreen.eu/buildforbiodiversity/
TWITTER
@Building_Green_
INSTAGRAM
@building_green_
FACEBOOK
Building Green DK
LINKEDIN
Building Green DK

Produceret 100 % bionedbrydeligt
af KLS PurePrint A/S, undtagen indbinding.

