VINTERMØDE 2022
NATUR I BYEN
NYSKABELSE ELLER FATAMORGANA?
- Æstetik, effekt, og udfordringer
i driften

15. marts 2022 i IDA konferencecenter
Kalvebod Brygge 31, 1560 København
Naturen – det billige skidt – er på dagsordenen!
Folk går i den, taler om den og den skal have
bedre plads i byen … eller i hvert fald skal der ikke
blive mindre af den. Naturen i byen skaber værdi –
både økonomisk, rekreativt og sundhedsmæssigt.
Og så kan bynaturen bidrage til at tilpasse byen
til fremtidens klima og sikre biodiversiteten. Fortællingen er stærk, så valget kan vel ikke være så
svært?W

Bynatur – EFFEKT
Giver det mening, at vi “anlægger natur” i byen i forhold til den effekt vi kan få? Hvordan kan det måles og
skal det måles i feltet mellem biodiversitet, økosystemtjenester og økonomisk værdi – villigheden til at betale
mere, når der er grønt i byen? Eller er det centrale
signalet om vigtigheden af naturen i byen?

Bynatur – UDTRYK
Hvordan er bynaturen med til at skabe byen og den

På Park- og naturforvalternes Vintermøde 2022
graver vi spadestikket dybere i bynaturen og asfalten, og prøver at finde ud af, hvad bynatur i virkeligheden er, hvad den reelt kan bidrage med og
ikke mindst, hvordan vender mere bynatur op og
ned på driften rundt omkring i kommunerne.

måde det hele ser ud, så stederne i byen er smukke og

Et formål med Vintermødet er, at du som deltager
bliver rustet til at formidle og debattere begreberne med interesserede borgere og politikere som
skal lave prioriteringerne på det grønne område.
Med dette afsæt forsøger vi at komme tættere på
en teoretisk og praktisk forståelse af, hvad bynatur
er, med følgende 3 vinkler på emnet:

Bynatur – ØKONOMI OG DRIFT

rare at opholde sig i for de, der bor i byen og besøger
den? Hvad er de forskellige opfattelser af, hvad smukt
og rart er? Og hvordan balancerer forvalterne i spændet mellem udtrykket, æstetikken, funktionen og alt
det praktiske.

Vild med vilje, Danmarks vildeste kommune m.m.
Koncepterne der indrammer bynaturen er der flere af.
Bynaturen – hvis den er helt vild – deler også vandene, for det er måske på bekostning af en klassisk og
nydelig bypark med plæner, buske og bede. Bynaturen
skaber også forventninger om, at det hele bliver billigere, for sådan noget natur passer jo sig selv.

Det får du ud af mødet:
•

Styr på begreberne i arbejdet med bynatur

•

Inspiration til at formidle og debattere bynatur
med borgere og beslutningstagere

•

Forståelse for økonomi og ressourcer i arbejdet
med bynatur

Vintermødet er opvarmning til Danske Parkdage
2022 på Lolland, hvor vintermødets tema – blandt
andre temaer – udfoldes yderligere.
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Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt,
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