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Covid-19 præger ikke længere vores liv på samme måde, 
men efterspørgslen og brugen af parker og naturområder 
er fortsat stor og det sætter i høj grad park- og naturforval-
ternes arbejde i fokus. På godt og ondt. 

På den gode side oplever medlemmerne en stor og positiv 
borgerinteresse for arbejdsfeltet. På vore hjemmeside 
lyder overskriften på et indlæg ”Nu klager folk over at vi 
slår græsset”! Et udtryk for at interessen for biodiversitet 
og natur for alvor har rykket sig. For få år siden var det 
modsatte tilfældet og forventningen til klassisk drift var 
store.  Jeg vil her også nævne og rose Miljøministeriets 
konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Det 
initiativ har styrket udviklingen af biodiversitetsarbejdet og 
stort set alle kommuner har meldt sig ind i konkurrencen. 

2021 er valgår i kommunerne, og alle kommunalt ansatte 
har formentligt kunnet mærke dette fra årets begyndel-
se. Forhåbentligt vil den store interesse for parker og 
naturområder, biodiversitet mm også sætte sit præg på 
valget.  Ved vores online vintermøde fik vi god inspiration 
til, hvordan man kan tage dialogen med de folkevalgte. 
Det handler bl.a. om at løfte den grønne dagsorden ind i 
planlægningen og få det grønne forankret i det strategiske 
arbejde.  

Alt i alt en positiv situation, hvor der både fra borgere og 
politikere er stigende interesse for vores arbejde, de grøn-
ne områder, naturkvalitet og biodiversitet.

På den mindre gode side betyder interessen for natur og 
grønne områder stor belastning, slid, skrald, konflikter og 
støj, fordi mennesker har tendens til at stimle sammen 
de samme steder. Der er også mange ubrugte fantastiske 
grønne områder og steder i naturen, så vi har en opga-
ve med at formidle disse muligheder. Og trods fokus på 
biodiversitet og ’det vilde’ skal vi fastholde fokus på den 
nødvendige drift og de mange andre værdier som parker- 
og naturområderne rummer, fx kulturhistorie og friluftsliv.

Covid-19 har også i andre sammenhænge gjort det van-
skeligt at afholde fysiske aktiviteter, men har også været 

med til at skabe fornyelse: Park- og Naturforvalterne har 
som alle andre været on-line. Generalforsamlingen 2020 
blev afholdt online med afstemninger og kampvalg! Og så 
har vi bl.a. også afholdt velbesøgte webinarer om ”Biodi-
versitet og Naturpolitik” og ”Natur og Grønne Uderum”. 
Og vores efterhånden traditionsrige Vintermøde var også 
online med overskriften ”Postkort fra den grønne hverdag i 
Danmark”, hvor vi fik inspirerende oplæg fra medlemmer i 
forskellige dele af landet. 
For nyligt har vi også afholdt to fysiske netværksmøder 
i Hovedstadsområdet og det er dejligt befriende igen at 
kunne mødes på denne måde. Der er et stort behov for at 
komme ud og se og møde kolleger efter de mange måne-
ders isolation.

Som nyvalgt formand i 2020 har jeg selvfølgelig oplevet, at 
Covid-19 har sat sit præg på mit og bestyrelsens arbejde. 
Vi har dog taget hul på drøftelser om, hvordan vi skal ud-
vikle foreningen i de kommende år, og vi har bl.a. fokus på, 
hvordan vi kan styrke videndeling og lokalt engagement. 
Bl.a. med nedenstående fokuspunkter.

• Vores vintermøde med titlen ”Postkort fra den grønne 
hverdag i Danmark” var et bevidst tiltag rette mod at få 
flere medlemmer i hele landet ”på banen” med deres 
erfaringer og perspektiver på opgaveløsningen – fra drift til 
strategi og politik. Og i et koncept som er enkelt og lige til. 
Jeg har noteret mig, at alle vi spurgte om de ville bidrage 
var positive. Hvordan får vi delt den store mængde viden 
og erfaring som ligger hos medlemmene endnu bedre?

• Vi er en lille forening med begrænset antal medlemmer 
spredt over hele landet. Derfor er det grundlæggende vig-
tigt, at vi får en større bredde i foreningsarbejdet, og har 
fokus på hvordan bestyrelsen og en større del af medlems-
skaren engageres i arbejdet.

• Et vigtigt fokus er også, hvordan vi formidler fakta og 
vores vurdering af de rammebetingelser, der er for 
medlemmernes arbejde. Som nævnt er der eksempelvis i 
øjeblikket stor fokus på biodiversitet. Hvordan påvirker det 
park- og naturforvalternes arbejde og hvordan fastholder vi 
friluftshensyn og kulturhistoriske hensyn samtidig med at 
biodiversitet fremmes?

Til sidst vil jeg nævne, at vi I 2020 var tvunget til at aflyse 
Danske Parkdage. Men nu er vi klar til at tage revanche i 
samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, der har lagt 
et stort og ihærdigt engagement i forberedelserne. Jeg ser 
frem til en spændende konference.

AF JON PAPE, 
FORMAND FOR PARK
-OG NATURFORVALTERNE,
PENSIONERET VICEDIREKTØR, 
KØBENHAVNS KOMMUNE



PARK- OG NATURFORVALTERNE - BERETNING 2020-2021 - WWW.PARKOGNATUR.DK

2020 - 2021
ÅRETS HOVEDAKTIVITETER
FLAGSKIBET: DANSKE PARKDAGE
Danske Parkdage, foreningens 3-dages konference, der 
siden år 2000 har været afholdt med skiftende værts-
kommuner over hele landet, måtte pga. corona-situa-
tionen aflyses. Eller nærmere udskydes, for værtskom-
munen Faaborg-Midtfyn er heldigvis med igen i 2021. 

I de sidste år har Danske Parkdage været afholdt med:

2019: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
2018: Høje-Taastrup
2017: Aarhus
2016: Frederikshavn
2015: Esbjerg
2014: Roskilde
2013: Varde
2012: Aalborg

Frem til 2017 blev Parkdage afholdt sammen med 
Københavns Universitet, men derefter har Park- og 
Naturforvalterne overtaget det fulde ejerskab og 
ansvar for arrangementet. Samarbejdet med Køben-
havns Universitet og andre vidensinstitutioner er stadig 
vigtigt og afgørende for, at konferencen kan have ny og 
spændende viden på programmet.

Målgruppen for arrangementet er foreningens med-
lemmer - forvaltere, ledere og forskere, der arbejder 
med park- og naturforvaltning. Værtskommunerne – og 
andre samarbejdspartnere – lægger mange kræfter i at 
skabe gode konferencer og det rykind, der følger med 
konferencen, sætter fokus på prioriteringer og kvalitet 
i byrum og grønne områder og kvalificerer dialogen 
mellem politikere og grønne fagfolk lokalt. Eksternt er 
konferencen et godt udstillingsvindue, hvor branchen/
målgruppen ofte får et billede af en attraktiv, dynamisk 
og spændende arbejdsplads og en grøn kommune, som 
medarbejderne er stolte af.

Det tilstræbes, at Danske Parkdage skal løbe rundt 
økonomisk set over årene, så det det er muligt at holde 
parkdage både i små og store kommuner.

Mulige værtskommuner for de kommende år er under 
afklaring, ligesom formatet og længden på konferencen 
drøftes i bestyrelsen. 
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VINTERMØDE 2021: 
POSTKORT FRA DEN GRØNNE 
HVERDAG I DANMARK
Efterspørgslen på de grønne områder og rekreative fa-
ciliteter for park- og naturforvalterne i kommunerne er 
steget under coronaen. Men hvilken betydning har det 
for kvaliteten, driften, borgerkontakten og for arbejdet 
med at sætte det grønne på den politiske dagsorden i 
året 2021, hvor der er kommunalvalg. Det var udgangs-
punktet for vintermødet 2021, der blev afholdt med 99 
tilmeldte.

På programmet var bl.a. 4 oplæg Postkort i form af 
korte indlæg fra fagfæller i hele landet bl.a. med fokus 
på borgerdialog, sociale medier, drift, biodiversitet og 
kommuneplanlægning. Der var indlæg fra Lolland, Høje 
Taastrup, Kerteminde og Aarhus.
På mødet var der virtuelle mødesteder – samtaler og 
dialog om dagens emner i mindre grupper.

Ligeledes var der oplæg fra Green Cities om Grøn Norm 
2.0 og en teaser om Danske Parkdage.
 

WEBINARER: ONLINE MØDER

Foreningen har udover det digitale Vintermøde 2021 
har afholdt en række andre faglige on-line arrangemen-
ter, der har været gratis for medlemmer af Park- og 
Naturforvalterne.

• 4. november 2020: Biodiversitet og naturpolitik
• 20. november 2020: Webinar: Natur og grønne 

uderum under COVID19
• 22. januar 2021: Webinar: Fonde, partnerskaber og 

kommunernes rolle
• 11. februar 2021: Fonde; partnerskaber og kom-

munernes rolle

Desuden har der været afholdt to fysiske netværksmø-
der i Københavnsområdet. D. 17. juni 2021 om ”Forsøg 
med urter i græsarealer” i Ballerup og d. 24. august 
besøg i Brandts Have i Gentofte. 

Vintermøde 2021 - Foto: Lolland Kommune. Vintermøde 2021 - Foto: Aarhus Kommune. 

Afholde webinarer og deltagerantal
I alt: 247 tilmeldte deltagere

Vintermøde 2021: postkort fra hele 
landet

99 tilmeldte

Biodiversitet og naturpolitik 69 tilmeldte

Natur og grønne uderum 42 tilmeldte

Generalforsamling 2020 22 tilmeldte

Fonde; partnerskaber og kommunernes 
rolle

15 tilmeldte
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GREEN CITIES

Park- og Naturforvalterne deltager i Green Cities-sam-
arbejdet sammen med organisationerne Danske 
Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske 
Planteskoler og Landskabsrådet. 
Målet med projektet er bl.a. at sætte fokus på udvik-
lingen af mere bynatur som en del af indsatsen mod 
klimaforandringer, stress og tab af biodiversitet og 
at der træffes politiske beslutninger, som øremærker 
ressourcer til at anlægge, udvikle og vedligeholde by-
natur ved eksisterende byggeri, nybyggeri og ved større 
renoveringer.
PNs formand sidder i styregruppen for Green Cities.

Læs mere på https://dk.thegreencity.eu/ 

DANSK LANDSKABSPRIS

Dansk Landskabspris uddeles i samarbejde mellem Park 
og Naturforvalterne, Danske Landskabsarkitekter og 
Danske Arkitektvirksomheder. Med Dansk Landskabs-
pris hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig 
storartet karakter som tjener som inspiration for udvik-
ling af branchen. Prisen uddeles som en anerkendelse 
af projekter, der har udmærket sig ved at være specielt 
nyskabende eller har øget merværdien for et sted. 
Prisen uddeles hvert andet år, næste gang i 2021.

EKSTERNE SAMARBEJDER

Park- og naturforvalterne samarbejder i forskellige sam-
menhænge med forskellige organisationer, bl.a.:

World Urban Parks

De nordiske søsterforeninger – bl.a. om Nordisk Park-
konggres

KTC – Kommunalteknisk Chefforening

DL – Danske Landskabsarkitekter

https://dk.thegreencity.eu/
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ØKONOMI OG SEKRETARIAT

Fyns Erhvervsrevision (v. Gitte Knudsen) har fortsat an-
svaret for foreningens daglige økonomiske aktiviteter, 
herunder regnskabet. Bestyrelsesmedlem Hans Ove 
Pedersen varetager opgaverne vedrørende medlems-
administration.  Dansk Byplanlaboratorium løser for-
skellige sekretariatsopgaver for foreningen og bidrager 
til at arrangere Danske Parkdage.

KONTINGENT

Ved generalforsamlingen 2016 blev en ny kontin-
gentstruktur vedtaget, hvorefter der er et fast kon-
tingent på 2000 kr. for alle medlemmer og et pensi-
onistmedlemskab på 288 kr. (ex. moms). Priserne er 
uændrede.

INFORMATION OG ERFARINGSUDVEKSLING

Hjemmeside og nyhedsbreve har i perioden været 
blandt de vigtigste kommunikationskanaler. Der er i 
perioden udsendt mailnyhedsbreve ved brug af Mail-
chimp. Ligeledes er publiceret forskellige holdningsud-
spil og artikler. Grønt Miljø har dækket Vintermødet. 
Der efterlyses løbende indlæg fra medlemmerne til 
nyhedsbreve og hjemmeside og alle er velkomne til at 
indsende bidrag og indlæg til nyhedsbreve.

MEDLEMSSTATUS

Foreningen har ved udgangen af beretningsåret ca. 
200 medlemmer, så niveauet er uændret. De rabatter 
medlemmerne får i forbindelse med Vintermøde og 
Parkdage modsvarer stort set kontingentet.

FAKTA OM FORENINGEN

BESTYRELSEN 2020-2021

VALGT PÅ VALG 
2020 2022  Jon Pape    formand  Pensioneret
2019   2021   Steen Himmer   næstfmd.  Gladsaxe Kommune 
2019  2021   Karsten Linding   kasserer  Ballerup Kommune 
2019  2021   Henriette Lund Vonsbæk   medlem   Københavns Kommune
2019  2021   Kirsten Høi      medlem  Herlev Kommune  
2020  2022   Kristel Jelstrup Hansen   medlem  Høje-Taastrup Kommune 
2020  2022   Benedicte Isabella Dyekjær  medlem  Furesø Kommune 
2020  2021   Christine Nuppenau   suppleant   Skovskolen
2020  2021   Hans Ove Pedersen   suppleant  Pensioneret
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