
På vintermødet i 2023 vil vi skabe dialog og give inspiration til  
at formulere kvalitetsbeskrivelser med fokus på natur og bio-
diversitet. Målet er at formulere beskrivelser i en form, som gør 
det muligt at prissætte driftsydelser, så vi får et fælles værktøj, 
når vi udbyder opgaver med at udvikle natur og biodiversitet.

På mødet vil vi sætte relevante udøvende anlægsgartnere, 
forvaltere at grønne områder, lokalpolitikere, biologer og  
myndigheder i stævne. Målet er at få flest mulige vinkler og 
input til at supplere ’Kvalitetsbeskrivelse af grønne områder’ 
med de nye fokusområder.

Den grønne drift kan være nøglen til at indfri de politiske 
visioner indenfor en overskuelig økonomisk ramme, men det 
forudsætter bred faglig viden og et fælles sprog og fælles 
forståelse, som vi bedst erhverver og faciliterer ved at  
samarbejde på tværs af fagligheder.

På trods af, at ’Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder’ 
er valgt som det fælles beskrivelsesværktøj er mødet relevant 
for enhver, der arbejder med at beskrive kvalitet af grønne 
elementer, som har naturindhold og/eller biodiversitet  
som målsætning.

Kom og deltag i debatten og få nye faglige input til forvaltning 
af grønne områder i overensstemmelse med nye vinde og 
forventninger.

DE FAGLIGE UDFORDRINGER
Der er flere udfordringer i spil i ovenstående:
•  Hvad er ’naturindhold’ egentlig? Hvordan får vi viden  

nok om, hvad de bedste løsninger er?
•  Hvordan kan vi planlægge driften med et langt tids- 

perspektiv, så naturen får de bedste betingelser?
•  Hvordan får vi omsat de bedste ’natur’-løsninger til  

kvalitetsbeskrivelser og et klart udbudsmateriale?
•  Hvordan bærer entreprenørerne sig ad med at pris- 

sætte de nye ydelser
•  Hvordan tager borgere og politikere imod de nye  

elementer, som typisk har et andet æstetisk udtryk  
end de velkendte kulturplantninger?

Vintermødet sætter primært fokus på de tre første punkter, 
med et konkret input til arbejdet med nye kvalitetsbeskrivelser.

Bæredygtighed, naturindhold, biodiversitet og kvalitet i offentlige friarealer 
er højt prioriterede temaer, men hvordan formulerer vi kvalitetsbeskrivelser, 
som fremmer den ønskede udvikling?

MÅLGRUPPE

MERE BIODIVERSITET 

MED NYE STANDARDER
FOR DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER

Park- og naturforvaltere, anlægsgartnere, entreprenører,  
forvaltere af grønne områder, lokalpolitikere, biologer m.fl.

PARK- OG NATURFORVALTERNES 
VINTERMØDE 2023
Torsdag 16. marts 2023 
IDA, Kalvebod Brygge 31-33 
1780 København V



9.00-9.30 TJEK IND OG MORGENKAFFE
Moderator, studielektor Anders Dam, KU Skovskolen

9.30-9.40 VELKOMMEN OG  
PRÆSENTATION AF DAGENS TEMA 
v/Jon Pape, formand for Park- og Naturforvalterne,  
tidl. vicedirektør, Københavns Kommune.

9.40-10.05 NATURENS BEHOV 
Hvad er målet egentlig og hvordan laver vi gode beskrivelser? 
Konkrete erfaringer fra Herlev kommune m.fl.
Laura Emilie Beck, indehaver af Natur 360

10.05-10.30 PRÆSENTATION AF DAGENS UDFORDRING 
Hvordan skriver vi komplekse målsætninger om fx 
biodiversitet ind i kvalitetsbeskrivelser og udbud? 
v/Kirsten Høi, landskabsarkitekt i Herlev Kommune og  
Mette Baste Jakobsen, driftsleder i OK Nygaard

10.30-11.10 PLANTNINGER VED HERLEV HOSPITAL 
Landskabsarkitektens intention og tanker 
om implementering
v/ Bjørn Ginman, projektdirektør og landskabsarkitekt MAA, MDL 
Asta Bonnemann, landskabsarkitekt, begge SLA

PAUSE

11.25-11.40 PLANTNINGER VED HERLEV HOSPITAL 
Hvordan opleves driftsopgaven af entreprenøren?
v/Bo Jensen, Anlægsgartner, FJ Poulsen

11.40-12.00 ERFARINGER FRA EN BESTILLERFUNKTION
Beskrivelse og samarbejde ift. dynamiske  
beplantningselementer
v/ Have- og parkingeniør Mette Flander, 
tidl. Region hovedstaden og Region Sjælland

12.00-13.00 FROKOST I IDA

13.00-13.10 WORKSHOP SÆTTES I GANG

13.10-14.00 WORKSHOP 
Workshop med fokus på kvalitetsbeskrivelse af 
planteelementer, hvor målet er biodiversitet
Der fremlægges 3 konkrete eksempler, som drøftelserne  
kan tage udgangspunkt i.

14.00-14.20  OPSAMLING OG PRÆSENTATION  
FRA GRUPPERNE

PAUSE

14.35-14.55 HVORDAN SER DANSKE ANLÆGSGARTNERE 
PÅ DAGENS UDFORDRING?  
Er nye kvalitetsbeskrivelser vejen frem?
V/ Kim Tang, fagkonsulent fra Danske Anlægsgartnere

14.55-15.20 NYE KRAV TIL FAGLIGHEDEN OG  
NYE MÅDER AT DRIFTSSTYRE PÅ?
 v/Christine Nuppenau, studielektor, KU Skovskolen

15.20-15.50 FAGLIGE VISIONER OG  
NYE LØSNINGSMODELLER 
v/ Thomas Randrup, professor in Urban Open Space  
Management, SLU Alnarp

15.50-16.15  AFRUNDING OG TANKER OM DET  
VIDERE ARBEJDE 
v/Jon Pape

Tid til efterrefleksion og foreningsmingling inden vi går hjem.

PROGRAM
TORSDAG 16. MARTS 2023

PRAKTISK INFORMATION

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne  
og Danske Anlægsgartnere 995 kr. + moms.

Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er 
personligt, der findes ikke kommune-
medlemskaber o.a.

Pris for ikke-medlemmer 2.250 kr. + moms.

TILMELDING

Find tilmelding på www.parkognatur.dk

Vintermødet afholdes i samarbejde mellem 
Park- og Naturforvalterne og Danske Anlægsgartnere

http://www.parkognatur.dk

